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1. Histórico do Campus São Paulo
A Escola Paulista de Medicina, desde sua criação em 1933, tem apresentado expressivo
desenvolvimento, contribuindo para os avanços das ciências, para a formação de profissionais e
pesquisadores de todos os Estados e para a excelência da assistência à saúde, sendo o Hospital São Paulo –
Hospital Universitário da Unifesp – referência de alta complexidade para o Estado de São Paulo e para o
país. Ao longo de sua história, a instituição tem atuado de forma articulada aos diferentes contextos sociais,
contribuindo para formulação e implantação de importantes políticas públicas nas áreas da educação e da
saúde. Reconhecida, em 1994, como universidade federal, passou a ser denominada Universidade Federal
de São Paulo, naquele momento, temática na área da saúde.
A partir de 2006, nossa universidade integrou e contribuiu de forma expressiva para política federal na
área da educação, vivenciando intenso processo de expansão. Como parte desse processo, em 2010,
ocorreu a mudança de estruturas acadêmicas e administrativas do nível central da universidade para
instalações próprias. Assim, o Campus São Paulo – Vila Clementino, oficialmente, se estabelece como tal, de
forma independente, com suas duas Unidades Universitárias – Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista
de Enfermagem – forças originárias da Unifesp. Criadas em 1933 e 1939, respectivamente, são referência e
de grande importância pelas contribuições na formação de profissionais de saúde, pesquisadores e na
produção de conhecimento no campo das ciências da saúde. A Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI)
– Vila Clementino, criada em 1999, e a Unidade de Extensão Universitária de Santo Amaro, criada em 2011,
também estão vinculadas ao Campus São Paulo e contam com docentes, profissionais, TAEs, estudantes de
graduação e pós-graduação para concretização de suas ações.

1.1. Escola Paulista de Medicina
Atualmente a EPM conta com seis cursos de graduação: Medicina, Ciências Biológicas – Modalidade
Médica, Fonoaudiologia, Tecnologia Oftálmica, Tecnologia em Informática em Saúde e Tecnologia em
Radiologia, com 1.206 alunos. Na Pós-Graduação stricto sensu, a EPM oferece 31 Programas de Doutorado,
31 de Mestrado Acadêmico e 3 de Mestrado Profissional, pelos quais se distribuem cerca de 2800
estudantes. Em relação à Residência Médica, em 2015, a EPM ofereceu 95 programas, contando com cerca
de 1200 vagas, todas com bolsas do Ministério de Educação. Com relação aos cursos lato sensu, conta com
quinze cursos de aperfeiçoamento, cem cursos de especialização e quatro programas de MBA, oferecendo
aproximadamente 4.000 vagas, anualmente.
O Curso de Medicina. O manifesto de fundação da Escola Paulista de Medicina definia o duplo objetivo de
criar uma escola médica e seu hospital-escola: Uma escola médica exige instalações hospitalares para o
ensino das clínicas, e a criação de seu hospital não será menor serviço prestado a São Paulo pela nova
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Escola que, só por isso, faria jus ao maior carinho e ao melhor desvelo por parte da população paulista. O
que hoje parece óbvio não o era à época, tanto que o Hospital São Paulo, inaugurado em 1940, foi o
primeiro hospital-escola a ser especificamente construído no Brasil.
Ao ser instalada a Escola Paulista de Medicina, em 1933, os fundadores criaram também uma sociedade civil
sem fins lucrativos, que recebeu o nome de Sociedade Cível Escola Paulista de Medicina, hoje conhecida
como Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Ambas, EPM e SPDM trabalhando
sempre voltadas para a finalidade precípua de servir ao ensino, à pesquisa e à assistência médica. Conhecer
a história da Escola Paulista de Medicina permite maior compreensão dos caminhos adotados, da situação
atual e seu futuro – uma escola privada, criada por 33 jovens (31 médicos e dois engenheiros) para o ensino
profissional da Medicina que se transformou em Universidade Federal de classe mundial. A evolução do
ensino de Medicina na instituição não foi linear durante seus quase 75 anos de existência e, embora nem
sempre os limites sejam precisos, pode ser analisada segundo quatro momentos de sua história: a
implantação (1933-1950); a consolidação (1951-1971); a institucionalização da pesquisa (1971-1993); a
transformação em universidade e a expansão (1994-2006). É história peculiar pois é sabido que "When
you’ve seen one medical school, you’ve seen one medical school".
1. Implantação: é o período do regime de cátedra (1933-1950), que se inicia com a criação da Escola
Paulista de Medicina (EPM) e do Hospital São Paulo (HSP, primeiro hospital-escola do país), e inclui a
instalação do primeiro núcleo de pesquisa (Laboratório de Farmacologia e Bioquímica, no segundo
andar do HSP em 1947). Ao ensino profissional associava-se a pesquisa.
2. Consolidação: é o período do regime departamental (1951-1971), que inicia com a criação do primeiro
departamento e inclui a federalização da EPM (1956), a criação do internato e do programa de
residência médica (1957) e a posterior ampliação do internato para dois anos (1971). Nesse período
ocorreu a criação do curso de Ciências Biomédicas (1966) destinado a formar profissionais envolvidos
com o ensino e a pesquisa básica.
3. Institucionalização da pesquisa (1971-1993): período no qual há progressivo credenciamento dos
programas de pós-graduação stricto sensu. Consolida-se a iniciação científica, com crescente
envolvimento de alunos de todos os cursos da instituição.
4. Universidade e Expansão: inicia-se com a transformação da EPM em universidade temática em 1994
(Ciências da Saúde) e alcança a expansão da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que em cinco
campi passa a ter 19 cursos de graduação em três grandes áreas do conhecimento (biológicas, exatas e
humanas) em 2006.
A EPM foi uma das primeiras a implantar (1957) Programas de Residência Médica no Brasil, criados
seguindo a mesma concepção dos programas desenvolvidos no começo do século 20 nos Estados Unidos.
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Na década de 1960, a Residência Médica na EPM/HSP era composta de dois ciclos básicos: o clínico e o
cirúrgico, onde se distribuíam os seus vinte médicos (10 clínicos e 10 cirurgiões). As especialidades
iniciavam-se no terceiro ano. Nas décadas seguintes, a Residência Médica passou a ser diversificada até que,
em 2015, 95 programas diferentes foram oferecidos para cerca de 1200 médicos residentes. A mudança
ocorrida a partir de 2003 no exame de seleção à Residência Médica (provas teórica, teórico-prática e
prática) vem refletindo beneficamente no Internato.
O ambiente de pesquisa estabelecido na década de 1960 propiciou em 1970 o início de programas de
pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, formalmente reconhecidos pela CAPES. Esses programas
passaram a ser alvo de um número expressivo de graduandos interessados em seguir carreira acadêmica.
Vale notar que esses programas já apresentavam características multidisciplinares, envolvendo várias
disciplinas e departamentos em projetos integrados de pesquisa. A Escola Paulista de Medicina passa a ser
reconhecida como centro de excelência na produção de conhecimento e na formação de mestres e
doutores.
A diversidade de projetos de pesquisa, a potencialidade e a alta titulação do corpo docente levaram a
Instituição a repensar o currículo dos cursos de graduação. Em 1970, após ampla discussão tem início, para
os estudantes de Medicina, o curso de Ciências Fisiológicas, que engloba os conteúdos das antigas
disciplinas de Físico-Química, Bioquímica, Biofísica, Farmacologia e Fisiologia, numa unidade curricular
única. Como descrito por seus idealizadores, o curso foi criado numa tentativa de melhorar o rendimento do
corpo docente e discente, tendo por objetivo promover nos alunos:
 O desenvolvimento da capacidade de observação dos fatos experimentais e sua correta
interpretação.
 O desenvolvimento da capacidade crítica, de tal modo que o aluno vá aprendendo o respeito à
verdade e à objetividade científicas e que, ao estudar determinado assunto seja capaz de abstrair o
essencial dos fatos e os princípios estudados.
 O treinamento da capacidade de trabalho em equipe a fim de alcançar maior rendimento próprio e
dos demais companheiros, tendo em vista o caráter eminentemente social da Medicina.
 O aprendizado e a compreensão dos temas do Curso de Ciências Fisiológicas, organizado de tal
maneira, que o aluno tenha uma visão global da matéria possibilitando um aprofundamento
posterior e a utilização na clínica dos conceitos aprendidos.

O curso era ministrado na 1ª e 2ª séries. Os estudantes desenvolviam intensa atividade prática, nas
quais os conteúdos das diferentes disciplinas eram abordados de forma conjunta e ilustrados em protocolos
experimentais diretamente voltados à prática médica. Por exemplo, para o estudo da secreção gástrica, os
estudantes realizavam procedimentos cirúrgicos que levavam a fístula gástrica em animais de
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experimentação. A discussão da atividade prática, acompanhada da leitura de livros texto e trabalhos
científicos relacionados aos temas, levavam à sedimentação dos conceitos teóricos. A elaboração de
relatório era fundamental para a avaliação do aprendizado.
Em 1972, o governo federal implanta nas universidades o chamado Ciclo Básico Integrado. A Escola
Paulista de Medicina é obrigada a aderir a esse Programa, e assim, o Curso de Ciências Fisiológicas é
descontinuado no seu segundo ano de existência. O Curso Integrado agrupava todas as disciplinas básicas
(Ciências Morfológicas: Anatomia, Histologia, Genética, Embriologia; e Ciências Fisiológicas: Físico-Química,
Biofísica, Bioquímica, Fisiologia) que passaram a ser ministradas em conjunto aos ingressantes de todos os
cursos da Instituição: Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Fonoaudiologia e Ortóptica.
O curso foi imposto à comunidade acadêmica sem a devida discussão e o resultado foi desastroso.
Houve frustração por parte do corpo docente, que estava profundamente envolvido e comprometido com o
projeto de ensino anterior. Ainda, diferenças importantes na vocação e necessidades de cada curso, na
motivação e no conhecimento prévio dos estudantes, contribuíram para o fracasso do Curso Integrado. Já
em 1973, o Curso Integrado foi sub-dividido em 2 grupos, um voltado aos estudantes de Medicina e
Biomedicina, e outro para os estudantes dos outros cursos. A partir de 1977, as disciplinas de Bioquímica,
Biofísica, Fisiologia e Físico-Química passaram a ser ministradas separadamente para os estudantes de
Medicina e Biomedicina. No início da década de 1980, ocorre o mesmo para as disciplinas da área de
Ciências Morfológicas.
No final da década de 1970 e durante os anos 1980, o currículo do curso médico da Escola Paulista de
Medicina passa a incluir conteúdos de novas áreas como Psicofarmacologia (1979) e, de forma pioneira, a
Biologia Molecular (1985); na sequência, Ciências Humanas (sociologia e psicologia médica em 1986) e
Informática Médica (1988), esta última não como disciplina isolada, mas integrada a unidades curriculares.
A Iniciação Científica consolidou-se na Unifesp a partir de 1992 com o Programa Institucional de
Iniciação Científica (PIBIC) do CNPq. Os responsáveis pela distribuição das bolsas entenderam ser papel de
programa de iniciação científica transmitir ao aluno noções do método científico preparando-o para
aprendizado com visão crítica. Alguns pressupostos têm sido considerados:
que o estudante esteja integrado em grupo com linha de pesquisa consolidada e produtiva pois a iniciação é
do aluno e não de "orientador" não capacitado ou não envolvido com pesquisa científica.
 que a participação do aluno seja adequada à etapa de iniciação científica, não limitada à pesquisa
bibliográfica ou à procura de pastas em arquivos. Esta participação deve ser ativa (obtenção de
resultados próprios) e não passiva.
Iniciação científica é programa de caça a talentos (futuros pesquisadores), mas é fundamentalmente
instrumento de melhor formação profissional. Questionário aplicado aos formandos do Curso Médico de
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2006 revelou que os estudantes estão fortemente engajados em atividades acadêmicas extracurriculares.
Ao terminarem a graduação, mais de 80% dos formandos participaram de programas de iniciação científica
(IC com bolsas de CNPq ou FAPESP) ou de outros programas acadêmicos. Anualmente, 1 entre 4
matriculados no curso de medicina é bolsista do PIBIC e ao final de seis anos de curso aproximadamente
mais de 80% participou ativamente das atividades de pesquisa da instituição.

Curso de Ciências Biológicas – Modalidade Médica. Em 1966, foi criado o curso biomédico. José Leal Prado,
no documento denominado “Sobre o curso de graduação, mestrado e doutoramento em ciências
biomédicas da Escola Paulista de Medicina” em seu último parágrafo registra: Uma instituição como a
Escola Paulista de Medicina sente-se limitada dentro da estrutura de um instituto isolado de ensino superior.
A criação do curso de ciências biomédicas tornará mais amplo seu campo de atividade cultural e mais
importante sua contribuição social. Se tivermos êxito nesta iniciativa, estaremos armazenando uma
experiência valiosa ao mesmo tempo em que teremos maiores possibilidades para fazer uma segunda
tentativa no caminho da Universidade Federal. Somente o futuro ditará a melhor conduta a seguir.
O curso de Ciências Biológicas da EPM proporciona além de aulas teóricas e práticas multidisciplinares, a
oportunidade aos estudantes de estabelecer contato direto e permanente com os nossos professores e
pesquisadores, o que permite o aprofundamento de seus conhecimentos. Desde os primeiros anos do curso
os estudantes têm a oportunidade de participar de atividades de iniciação científica, dentro dos laboratórios
da EPM, onde podem acompanhar ou desenvolver projetos de pesquisa, participar de congressos científicos
e muitas vezes os projetos podem resultar em trabalhos publicados em revistas científicas de divulgação
nacional e internacional.

Curso de Fonoaudiologia - Criado em 1968, foi reestruturado em 1976 e em 2011, segundo as
determinações do MEC. É um dos cursos da área da saúde dedicado ao ensino, assistência, pesquisa e
extensão em comunicação humana e seus distúrbios. O Curso é ministrado em período integral, organizado
em quatro séries e merece referência a integração da graduação com o programa de Pós-Graduação stricto
sensu em Ciências dos Distúrbios da Comunicação Humana: Campo Fonoaudiológico que iniciou suas
atividades em 1979. Ao longo dos anos, titulou mestres e doutores que atuam nos Cursos de Graduação e
Programas de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu nas diversas regiões do país. Trata-se de um Programa
consolidado e recebeu nota 6 no último triênio demonstrando que além de consolidado já atingiu nível de
excelência na área. Um grande diferencial deste Curso é a possibilidade de estágios oferecidos por estar
vinculado ao Hospital São Paulo e, também, por abranger a uma rede de saúde pública diversificada na
região de São Paulo. Os docentes são responsáveis pela formação continuada e específica do graduando e
por atividades de pesquisa e extensão. Todos estão envolvidos em projetos de pesquisa e programas de
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extensão, proporcionando ao Curso de Fonoaudiologia a possibilidade de caminhar, em consonância com a
EPM/UNIFESP, na missão de desenvolver em nível de excelência, atividades de ensino, pesquisa e extensão
relacionadas ao Campo Fonoaudiológico da área da Saúde da Comunicação Humana.

Tecnologias em Saúde
O curso de Tecnologia Oftálmica foi o primeiro curso tecnológico da UNIFESP. Existente desde 1997, ele
é considerado referência de qualidade na área pelo MEC. Em 2008, com a aprovação de novos cursos
superiores de tecnologias na EPM houve mudança para período parcial e seu currículo foi totalmente
reformulado. Tem como filosofia a formação de profissionais aptos a colaborar com a Oftalmologia nos
cuidados da saúde ocular, desempenhando funções de avaliação, pesquisa e prevenção de problemas
oculares, por meio de tecnologia cada vez mais avançada, bem como a assistência à população e ao
fomento de produção de novos conhecimentos científico-tecnológicos, de forma integrada e
multidisciplinar.
O curso de Tecnologia em Radiologia foi reconhecido pela Portaria nº 407 de 30/08/2013. Desenvolve
competências relacionadas à capacitação de profissionais para o mundo de trabalho em radiologia e
diagnóstico por imagem, execução dos exames e organização das equipes em radiologia convencional,
digital e exames contrastados, gestão de pessoas no ambiente de trabalho e relacionamento com o cliente,
além do desenvolvimento de habilidades de pesquisa.
O Curso de Tecnologia em Informática em Saúde foi reconhecido nos termos do art. 63 da Portaria
Normativa nº 40 de 12/12/2007. Desenvolve competências relacionadas à capacitação de profissionais para
o mundo de trabalho na área das tecnologias da informação e comunicação aplicadas à saúde, capacitação
de profissionais para a pesquisa acadêmica e tecnológica, desenvolvimento e avaliação de sistemas de
informação em saúde, prontuário eletrônico do paciente, registro eletrônico em saúde, telemedicina e
telessaúde, sistemas de apoio à decisão, processamento de sinais biológicos, processamento de imagens
médicas, internet em saúde, padronização da informação em saúde, além de desenvolvimento de
habilidades de pesquisa.

1.2. Escola Paulista de Enfermagem
Com mais de 70 anos de existência, o Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de
Enfermagem [EPE] tem, na história da Universidade Federal de São Paulo [Unifesp], sua primeira referência
em uma carta dirigida ao Prof. Octávio de Carvalho – então diretor da Escola Paulista de Medicina [EPM], ao
Professor Leitão da Cunha, em finais de 1937. Em outubro desse mesmo ano, o emérito Professor Álvaro
Guimarães Filho, catedrático do Departamento de Obstetrícia, solicitava ao Diretor da EPM e à Divisão do
Ensino Superior, autorização para organizar o Curso de Enfermagem Obstétrica.
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Em 26 de fevereiro do ano de 1938, é autorizada a instalação do Curso de Enfermagem Obstétrica, e em
março do ano seguinte, é autorizada também a instalação do Curso de Enfermagem que, segundo a Divisão
de Ensino Superior, deveria ter como modelo o Curso de Enfermagem da Escola Anna Nery, considerada
como padrão na época. Assim, em março de 1942, é reconhecida oficialmente a Escola de Enfermeiras do
Hospital São Paulo em uma parceria com a Arquidiocese de São Paulo, anexa à EPM. A partir de 1962,
tornou-se obrigatória a conclusão do ensino secundário para o ingresso em cursos de Enfermagem, que
passaram por transformações curriculares. Em 1968, a Escola foi renomeada como Escola Paulista de
Enfermagem e, em 1977, é federalizada como Departamento de Enfermagem da Escola Paulista de
Medicina. Em 31 de março de 2010, após 70 anos de luta por autonomia como unidade universitária, na
sessão do Conselho Universitário da Unifesp, por decisão estatutária torna-se uma unidade universitária
denominada, novamente como Escola Paulista de Enfermagem. Nessa trajetória a EPE teve muitas
conquistas, tanto no âmbito acadêmico como no administrativo.
Desde a sua criação a Escola Paulista de Enfermagem tem como característica formar profissionais
comprometidos com a prática clínica, promoção em saúde e inserção social por meio de atividades
extensionistas. Estas características foram demonstradas ao longo de sua existência pela atuação no
Hospital São Paulo; no Amparo Maternal, cuja assistência prosseguiu com a Comunidade Sabiá (Centro
Familiar Vigiado); Comunidade Infantil hoje denominada Escola Paulistinha de Educação Infantil.

2. Situação Atual do Campus São Paulo
2.1 Administração e Infraestrutura
Como consequência da distinção entre as tarefas afeitas à Reitoria e ao Campus São Paulo, ocorridas no
final de 2010, tornou-se patente a insuficiência de pessoal e de sua estrutura administrativa. Ficou clara a
necessidade de redefinição dessa estrutura, de sua equipe e de elaboração de seu regimento, essenciais ao
processo de descentralização. Essas tarefas, iniciadas em 2011, ainda não foram concluídas, têm sido
complexas e com muitas especificidades neste Campus, tendo em vista suas particularidades históricas, a
existência de importantes laboratórios de pesquisa e as atividades e equipamentos da área da saúde,
incluindo estrutura e funções do Hospital Universitário (HU). Hoje, as atividades de ensino, pesquisa e
extensão são desenvolvidas em mais de 200 imóveis na Vila Clementino (Unifesp e HSP/SPDM), sendo 138
sob gestão do Campus.
Nos últimos dois anos (o campus tem quatro anos de existência), têm sido desenvolvidas ações com o
objetivo de adequá-lo a essa nova condição de campus e proporcionar maior autonomia frente às
complexas demandas que se apresentam. Destacam-se: reformulação da estrutura administrativa;
integração com Unidades Universitárias e Hospital Universitário; e, infraestrutura, projetos e manutenção
predial.
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Em relação à reformulação administrativa/organograma, as ações visaram a fortalecer e a estabelecer
maior agilidade nos processos em áreas essenciais. Dessa forma, foram criados departamentos e
coordenadorias, estruturas estas mais compatíveis às atribuições hoje assumidas pelo campus e que
apresentam implicações na correspondente remuneração, incluindo cargos de direção e funções
gratificadas. Nessa direção, ocorreu a criação de:
1) Departamento de Infraestrutura, integrando Manutenção Predial, Engenharia Clínica, Infraestrutura,
Gestão Ambiental (nova divisão criada em 2013, dá continuidade ao trabalho desenvolvido pela Comissão
de Resíduos e desenvolve a política de sustentabilidade no Campus) e, mais recentemente, Divisão de
Imóveis;
2) Coordenadorias: a) Contratos/Convênios e b) Controladoria (Execução e Planejamento Orçamentário,
Controle de Créditos). Essa nova estrutura tem proporcionado maior integração e compartilhamento das
atividades, mas há um longo caminho a percorrer para fortalecimento dessas equipes, definição de fluxos e
processos, qualificação e adequação do quantitativo de pessoal.
Outro desafio é a constituição da Divisão de Recursos Humanos do Campus. Não foi totalmente
concluído o processo de definição das atribuições e de ações a serem descentralizadas e, mesmo após a
mudança do Departamento de Recursos Humanos da Unifesp para o prédio da Reitoria, ocorrida em 2015, a
Divisão de Recursos Humanos do Campus São Paulo, recém-criada, permanece subordinada à Pró-Reitoria
de Gestão com Pessoas. Como consequência dessa situação, questões relativas ao pessoal próprio do
Campus São Paulo são conduzidas pelo Departamento de Recursos Humanos da administração central. Esta
condição tem dificultado o trabalho dos gestores do campus, considerando a magnitude de nosso quadro de
pessoal, especificidade, atuação no HU e, também, o expressivo número de desligamentos (aposentadorias,
principalmente) que exigem agilidade na reposição e capacidade de articulação entre Unidades
Universitárias, Campus e HU.
Outra questão não resolvida, refere-se à Tecnologia da Informação. A Divisão de TI do CSP está
constituída por 4 profissionais. Entretanto, esses profissionais, juntamente com os da TI da universidade e
do HU estão instalados no mesmo espaço físico do Edifício Otavio de Carvalho (CSP) e desempenham
funções e responsabilidades compartilhadas, incluindo o atendimento aos demais campi. Esta situação
remete à antiga conformação de o Campus São Paulo e a Reitoria constituírem a mesma equipe (antes da
mudança da Reitoria, em 2010). Consideramos que essa situação não atende às necessidades do CSP e é
necessária a constituição de uma Divisão de TI para responder de forma eficiente às nossas questões
específicas. Este processo requer uma discussão que envolverá a administração central, o Departamento de
TI da Unifesp e o CETI – Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação da universidade.
A integração com as Unidades Universitárias e Hospital São Paulo também tem sido bastante
trabalhada. O Campus São Paulo, hoje, é o único com duas unidades universitárias e um hospital
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universitário e, portanto, a articulação entre diretorias e seus órgãos de decisão – conselho de campus,
congregações, conselho gestor do HU e câmaras – são questões em aberto, cuja definição e construção
encontram-se em curso. Algumas estratégias foram desenvolvidas – reuniões sistemáticas com as diretorias
da EPM, EPE e HU, participação e inclusão de pautas específicas do Campus nas reuniões das congregações
e Conselho Gestor do HU, reuniões entre Departamento de Administração do Campus e representantes
administrativos dos departamentos acadêmicos e órgãos complementares das Unidades Universitárias,
reuniões ampliadas do Conselho de Campus com participação das congregações EPM e EPE ou chefes de
departamentos. Tem-se buscado integrar, em comissões e grupos de trabalho, representantes da EPM, EPE,
HU e câmaras de graduação, extensão e pós-graduação.
Em relação à Infraestrutura, houve avanços com a constituição da Comissão de Infraestrutura do CSP,
com representação da EPM, EPE, HU, posteriormente desmembrada em três: Comissão de Espaço Físico,
Comissão do Plano Diretor do Campus São Paulo e Comissão de Infraestrutura de Edifícios de Pesquisa, em
trabalho articulado com a Pró-reitoria de Planejamento, contando com apoio de seus departamentos, com
destaque ao de Laboratórios e de Planos Diretores. Essas comissões, além de definir prioridades e
apresentar propostas, foram fundamentais para análise e classificação dos imóveis do Campus São Paulo na
etapa preparatória para o edital do Plano Diretor do campus (processo licitatório iniciado em 2015). Esse
trabalho foi essencial para o reconhecimento de nossa atual situação e já tem contribuído no
direcionamento de nossas ações, sobretudo neste momento de restrições de recursos. Como parte dessa
etapa foram definidos 3 edifícios prioritários, os quais contam com comissões específicas para definição e
estudos de viabilidade e levantamento de demandas – Edifício Acadêmico (salas de aula e laboratórios
didáticos), Edifício de Pesquisa III-IV (medicina translacional e laboratórios de pesquisa e biotérios de
experimentação) e edifício assistencial (criança e adolescente). Vale ressaltar que a questão da
verticalização do campus é uma prioridade para sua viabilização que inclui a concentração e integração de
atividades, compartilhamento de tarefas por docentes, TAEs e adequação às normas atuais em relação às
exigências nas áreas da educação, saúde, e pesquisa, esta última no que tange principalmente as
normativas para Biotérios e prédios assistenciais.
A divulgação por meio do site do campus do status de orientações administrativas, solicitações
relacionadas à infraestrutura, informes, comissões vem sendo elaborada e trabalhada, de forma que todos
possam conhecer e acompanhar esses processos. Este é um dos nossos grandes desafios..

2.2. Acadêmica
A EPM e a EPE contam, hoje, com cerca de 1550 estudantes distribuídos em sete Cursos de Graduação,
seis deles ligados à EPM: Ciências Biológicas – Modalidade Médica, Fonoaudiologia, Medicina, Tecnologia
Oftálmica, Tecnologia em Informática em Saúde e a Tecnologia em Radiologia. A EPE possui o Curso de
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Graduação em Enfermagem. Em reunião da Congregação da Escola Paulista de Medicina foi aprovada a
ampliação de vagas do curso de medicina, sendo 10 vagas para 2017 e 10 para 2018. Esta ampliação está
condicionada à adequação de infraestrutura e ampliação pactuada do quadro de docentes e de TAEs, o que
ainda não ocorreu.
Na Pós-Graduação stricto sensu, a EPM e EPE oferecem 32 Programas de Doutorado; 32 de Mestrado
Acadêmico e 4 de Mestrado Profissional, pelos quais se distribuem cerca de 2900 estudantes, nas áreas da
Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Fonoaudiologia e Tecnologias em Saúde. O CEDESS – Centro de
Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, órgão complementar ligado à EPE, desenvolve o Programa
de Mestrado Profissional Ensino de Ciências da Saúde. Criado em 2003, se consolidou como espaço de
referência para a formação de profissionais nesta área de conhecimento.
Na área de extensão, são desenvolvidos 53 programas e 192 projetos sociais, ministrando-se ainda
cursos em nível de pós-graduação na modalidade lato sensu, que compreendem tanto a residência médica e
a multiprofissional (respectivamente com 95 e 13 programas), quanto a capacitação profissional
(especialização, aperfeiçoamento e atualização). Vinculada ao Campus São Paulo e em funcionamento
desde 2011, a Unidade de Extensão Universitária de Santo Amaro busca atender às demandas dos
moradores da zona sul do município de São Paulo, no âmbito da qualificação profissional e do
aprimoramento cultural. Vocacionadas para a área da saúde, essas duas unidades universitárias
desenvolvem suas atividades de forma articulada ao Hospital São Paulo que, criado em 1940, é o primeiro
hospital escola do país. Hoje, o Hospital São Paulo é o maior hospital da rede federal de hospitais
universitários.

2.2.1. Escola Paulista de Medicina
A EPM é uma unidade universitária do Campus São Paulo constituída de vinte quatro departamentos
das áreas básicas e clínicas, bem como de quatro órgãos complementares. Em 1994, a EPM foi transformada
em universidade temática da área da saúde, e passou a ser denominada Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Essa nova situação da Instituição criou um ambiente propício a discussões de novas idéias e
perspectivas. Nesse período, iniciam-se os estudos para uma nova reforma do ensino de Medicina. A última
mudança significativa havia ocorrido quando o Internato, que era de um ano, passou a ser desenvolvido nos
dois últimos anos do curso (5a e 6a séries). A reforma foi balizada por características próprias da Instituição
e características gerais.
Características da EPM/Unifesp:
 maioria dos docentes titulados (pós graduação stricto sensu) em regime de tempo integral;
 há integração científica e geográfica entre áreas básicas e profissionais, que não se separaram, como
ocorreu nas demais universidades brasileiras por ocasião da reforma universitária;
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 há significativo envolvimento de estudantes em programas de iniciação científica, monitoria e
extensão.
Características gerais:
 rápido e significativo progresso das ciências biomédicas, e consequente desenvolvimento de
complexas técnicas diagnósticas e terapêuticas. O aumento excessivo de horas-aula (dentro da
armadura dos seis anos de curso) não evitou que a educação médica perdesse o passo, de um lado,
com os avanços da ciência biomédica e, do outro, com as necessidades da prática clínica;
 desenvolvimento de novas concepções pedagógicas e
 efetiva e ampla disponibilidade de acesso eletrônico a fontes de informação biomédica.

Curso de Medicina
A inclusão de novos conhecimentos em grade horária já congestionada só foi viável com a implantação
do currículo nuclear, compreendido como o conhecimento essencial a ser adquirido por todo graduado em
medicina. Os módulos eletivos e o “tempo pró-aluno” (tempo de estudo, de pensar ou de lazer) completam
o currículo pleno. A criação de espaços para a implantação das eletivas e do tempo pró-aluno exigiu
integração interdisciplinar, tanto horizontal (básico-básicas e clínico-clínicas) como vertical (básico-clínicas).
A integração fez com que a estrutura curricular fosse simultaneamente condensada e melhorada. O
currículo nuclear foi implantado na UNIFESP em 1997 e completou seu primeiro ciclo em 2002. Aspecto
fundamental da reforma curricular foi o desenvolvimento de sistemática de avaliação, coerente com a
mudança realizada. Têm sido avaliados o processo ensino/aprendizado (o estudante), os recursos (corpo
docente) e materiais da instituição. Quatro parâmetros vêm sendo utilizados para avaliação do ensino de
Medicina da Escola Paulista de Medicina: 1) desempenho do estudante durante o curso, 2) desempenho do
graduado na prova de seleção à Residência Médica e 3) o Teste do Progresso e a prova de Avaliação de
Habilidades e Atitudes, implantada em 2006.
No ano de 2001, a Unifesp encontrava-se em processo de avaliação do currículo nuclear implantado em
1997 e reafirmava-se o Currículo Nuclear como um caminho acertado na reformulação do projeto
pedagógico do curso. Nesse mesmo ano, são editadas as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Medicina
pelo MEC e, no decorrer dos anos 2000, uma série de políticas interministeriais – Educação e Saúde - irão
fortalecer e contribuir para o aprimoramento dos caminhos adotados pela Unifesp.
Avanços significativos foram observados. A estrutura e as divisões rígidas entre o ciclo básico e
profissional foi definitivamente rompida. Houve uma significativa implementação do eixo Aproximação à
Prática Médica nas 1ª e 2ª séries. Vale ressaltar que além da importância dessas atividades para os alunos,
as características multidisciplinares e interdepartamentais desses módulos resultaram num processo de
aproximação entre os docentes e desdobramentos para o aprimoramento dos demais módulos que não
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estavam prioritariamente sendo reformulados, pois favoreceu a compreensão dos docentes quanto à
importância das metodologias ativas de ensino – aprendizagem, do desenvolvimento de atividades práticas
visando à maior significação de seu aprendizado e, sobretudo, em relação às importantes mudanças
ocorridas no país – a saúde como direito, a atual estrutura do sistema de saúde, suas prioridades, transição
epidemiológica. A Lei número 12.871/2013 e a Resolução número 3 de 20 de junho de 2014, do Conselho
Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior do MEC instituiu novas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e nos próximos anos, deveremos trabalhar para adequação
à nova legislação, que prevê a formação do médico nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e
Educação em Saúde. Para a devida adequação ao Projeto Pedagógico, estamos planejando o internato com
a inclusão de estágio curricular obrigatório em Atenção Básica, voltada a Área de Medicina Geral de Família
e Comunidade; visto que as atividades em serviço de Urgência e Emergência já estão contempladas no
internato atual. De acordo com esta lei, até o final de 2018, deveremos estabelecer, com a secretaria
municipal da cidade de São Paulo, o Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) para
que possamos ofertar maior número de vagas de Residência Médica no Programa de Saúde de Família e
Comunidade.

Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica
O Curso tem duração de 4 anos com atividades em período integral. Os três primeiros anos estão
relacionados à aquisição de conhecimentos específicos à formação biomédica e são ministrados na forma
de aulas teóricas, práticas, seminários e discussões em grupos. O 4º ano consiste em atividades práticas e
estágio no qual o aluno desenvolve um projeto de pesquisa individual, em uma especialidade de sua escolha
e sob a orientação de um pesquisador na área pretendida. O Curso tem sido submetido a sucessivas
reformulações visando adequar-se à rápida expansão do conhecimento da biologia moderna e às flutuações
do mercado de trabalho. Os conteúdos programáticos das diversas disciplinas têm sido constantemente
atualizados e adequados. No ano de 2004, colocou-se em prática uma grande reestruturação visando uma
maior integração entre as disciplinas, além da inclusão de outras como Ética, Filosofia e Análises Clínicas.
Houve ainda a inclusão de disciplinas eletivas abordando diferentes assuntos sob a óptica da
multidisciplinaridade, de forma a propiciar ao Biomédico formado pela UNIFESP um perfil profissional
ajustado à realidade da época sem perder a especificidade original que norteou a criação deste Curso
Biomédico. Para tanto, foi mantido o estágio curricular de 4º ano e houve a reorganização da carga horária
das disciplinas oferecidas, sendo estas distribuídas em cinco semestres ao invés de seis. Esta reorganização
teve como objetivo possibilitar a introdução do estágio em análises clínicas e disciplinas eletivas no 6°
semestre. Recentemente (2010), o curso passou por uma adequação da matriz curricular, principalmente no
que se refere à distribuição das unidades curriculares no decorrer dos 3 anos. O 4º ano permaneceu no
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seu formato original. No decorrer do curso, devido à inserção de áreas verdes, os estudantes têm a
oportunidade de cursar Unidades Curriculares Eletivas oferecidas pela EPM aos estudantes de graduação
dos diferentes cursos do Campus São Paulo. Desde os primeiros anos do curso de graduação, os alunos têm
a oportunidade de participar de atividades de iniciação científica (PIBIC e PIBITI) nos laboratórios da EPM,
onde podem acompanhar ou desenvolver projetos de pesquisa. Esses projetos são frequentemente
apresentados pelo próprio estudante em congressos científicos. Na maioria das vezes esses projetos
resultam em trabalhos publicados em revistas científicas de circulação nacional e internacional. Os
estudantes também podem participar do Programa de Monitoria da UNIFESP, o qual tem como objetivos (1)
estimular a iniciação à docência, (2) contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação e (3)
promover cooperação entre professores e alunos. As atribuições do monitor são desenvolver suas
atividades em contato direto com o professor e com os colegas adquirindo, através de suas experiências,
habilidades diretamente relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem. A partir de 2012 uma
importante implementação foi o reconhecimento oficial de Atividades Complementares do estudante do
Curso de Ciências Biológicas –modalidade médica (Biomedicina), atividades estas que procuram contemplar
os eixos básicos de formação acadêmica do estudante para o futuro profissional na pesquisa, ensino e
extensão. Essas atividades, acompanhadas de suas respectivas cargas horárias, foram agrupadas nas
seguintes modalidades: Iniciação à Pesquisa e Ensino, Extensão Acadêmica e Aprimoramento Profissional,
Extensão Cultural, procurando valorizar as atividades científico-acadêmico-culturais desenvolvidas pelos
estudantes ao longo do curso. Na 4ª série o aluno realiza atividades práticas, que correspondem à
Aproximação à Prática de Pesquisa e Desenvolvimento do Projeto Científico, e Estágios Supervisionados, de
sua escolha, em tempo integral, em um dos diferentes laboratórios de pesquisa da EPM ou de outras
Unidades Universitárias da Unifesp, ou ainda em outras universidades, ou institutos de pesquisa, após
aprovação pela Comissão do Curso. O estudante é orientado por professores ou pesquisadores aprovados
pela Comissão do Curso. Esse é um importante passo aos alunos interessados em continuar sua formação
acadêmica em cursos de pós-graduação, dentro ou fora da Instituição.
Encontra-se em curso novo processo de reestruturação do Curso visando a: maior flexibilização curricular;
formação continuada; transmissão do conhecimento com foco no pensar do estudante; união do estudo
teórico e prático desde o início do processo de formação, com adoção de novas metodologias de ensino e
aprendizagem; trabalho coletivo e interdisciplinar entre docentes de diferentes cursos e programas;
acompanhamento continuado do aluno (tutoria); maximização do contato estudante x docente (seminários
conjuntos, atividades complementares, etc); introdução de aulas práticas temáticas/interdisciplinares em
todas as séries, visando uma aproximação do aluno aos métodos científicos-laboratoriais; flexibilização do
currículo, permitindo a construção do currículo pelo próprio estudante (eletivas, cursos complementares,
ampliando as possibilidades para obtenção de habilitação profissional junto ao CRBM); aulas expositivas
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de menor tempo e inclusão de períodos livres na grade curricular para estudo ou realização de atividades
extra-classes, estimulando uma atitude pró-ativa do aluno; estimular o intercâmbio internacional tanto in
quanto out. Em conjunto, essas atividades têm como objetivo oferecer uma formação pessoal-profissional
mais ampla, de acordo com as solicitações atuais do mercado, assim como ampliar a conscientização da
Universidade no mundo contemporâneo. Como vencer a estrutura atual é o grande desafio. Neste sentido,
deve-se trabalhar para: Fortalecimento da articulação da teoria com a prática; Estimular práticas de estudos
independentes, visando autonomia profissional e intelectual progressiva do aluno; Mudança na prática do
ensino-aprendizagem; estímulo por novas ferramentas de ensino; Superação da estrutura de disciplinas
fragmentadas; Mudança nas relações entre Departamentos e conteúdo programático do curso; Relação
docente e estudante contando com estrutura de tutoria continuada; Introdução de aulas em Eletivas ou em
Atividades Complementares e indicação de cursos ou treinamento em tópicos específicos por ensino à
distância. A Universidade deverá se empenhar para mudanças e modernização do curso em todos os
setores, seja em recursos humanos e infraestrutura, mantendo os princípios filosóficos do curso formando
biomédicos em nível de excelência.

Cursos de Tecnologias:
Os três cursos em Tecnologias em Saúde compreendem um ciclo básico comum que abrange disciplinas das
três grandes áreas do conhecimento, com um núcleo básico biológico (anatomia, histologia, fisiologia,
farmacologia, genética etc.), núcleo de exatas (matemática, cálculo, física, química, bioestatística,
informática em saúde etc.) e núcleo básico de humanidades (psicologia e sociologia, tecnologia baseada em
evidências, empreendorismo, entre outras). São os três cursos mais novos da EPM e requerem avaliação
para aprimoramento, maior integração com os cursos mais antigos do campus e mesmo com outros campi
da instituição.
Tecnologia em Informática em Saúde desenvolve competências relacionadas com: a capacitação de
profissionais para o mundo de trabalho na área das tecnologias da informação e comunicação aplicadas à
saúde; capacitação de profissionais para a pesquisa acadêmica e tecnológica; desenvolvimento e avaliação
de sistemas de informação em saúde, prontuário eletrônico do paciente, registro eletrônico em saúde,
telemedicina e telessaúde, sistemas de apoio à decisão, processamento de sinais biológicos, processamento
de imagens médicas, internet em saúde, padronização da informação em saúde; desenvolvimento de
habilidades de pesquisa; desenvolvimento e exploração, ainda, de conhecimentos básicos nas áreas das
ciências exatas, biológicas e humanas, necessárias ao desempenho das suas atividades profissionais. O ciclo
profissionalizante é realizado no Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina,
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UNIFESP. No último semestre da habilitação é realizado estágio curricular obrigatório em empresas, órgãos
governamentais e hospitais credenciados, propiciando aproximação ao mercado de trabalho. Uma vez
formado, o tecnólogo poderá continuar seu desenvolvimento acadêmico ingressando em programas de pósgraduação (senso lato ou estrito). O tecnólogo em informática em saúde trabalhará em colaboração com
provedores de saúde e profissionais da área biomédica, para a gestão da informação e conhecimento na
área da saúde. Sua atuação se dará em ambientes assistenciais e de pesquisa em saúde, como hospitais,
clínicas, centros de diagnóstico e laboratórios.
O curso de Tecnologia em Radiologia da UNIFESP promove a formação de um profissional competitivo no
mundo globalizado, que atenda as necessidades do atual mercado brasileiro, carente de profissionais com
habilidades específicas na exploração e desenvolvimento de sistemas para a aquisição de imagens
informatizadas, para fins de diagnóstico médico. O Ciclo Profissionalizante é constituído por disciplinas
teórico práticas relacionadas ao conhecimento dos princípios de aquisição de imagens para o diagnóstico
nos seus diferentes aspectos. As disciplinas ministradas no ciclo profissionalizante aplicam metodologias que
privilegiam a participação ativa do aluno e a integração entre os conteúdos, promovendo a competência e a
habilidade profissional gradualmente, com complexidade crescente, desde a observação até a prática
assistida na realização dos exames no Departamento de Diagnóstico por Imagem da UNIFESP,
compreendendo Física Radiológica, Gestão em Radiologia, Anatomia Radiológica, Enfermagem, Radiologia
Convencional, Agentes de Contraste, Mamografia, Ultra-sonografia, Radiologia Digital, Angiografia,
Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. Este curso forma profissional atuante em serviços
de diagnóstico por imagem na aquisição de imagens clínicas, produzindo imagens de alta confiabilidade e
otimizadas; no ensino, na pesquisa e na gestão de processos e de tecnologia aplicada à produção da imagem
clínica em fornecedores e consumidores de sistemas. O diferencial do curso é uma forte formação cientifica
e excelência na formação profissionalizante em tecnologias aplicadas na realização de exames no
Departamento de Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP. 100% dos egressos
são absorvidos pelo mercado de trabalho.
O curso de Tecnologia Oftálmica foi o primeiro curso tecnológico da UNIFESP. Existente desde 1997, ele é
considerado referência de qualidade na área pelo MEC. Tem como filosofia a formação de profissionais aptos
a colaborar com a Oftalmologia nos cuidados da saúde ocular, desempenhando funções de avaliação,
pesquisa e prevenção de problemas oculares, por meio de tecnologia cada vez mais avançada, bem como a
assistência à população e ao fomento de produção de novos conhecimentos científico-tecnológicos, de
forma integrada e multidisciplinar. Nesse sentido, oferece educação para o trabalho aliando uma base
teórica sólida e abrangente a uma formação profissional específica de alta qualidade. O ciclo
profissionalizante do curso de Tecnologia Oftálmica é realizado no Departamento de Oftalmologia da Escola
Paulista de Medicina/UNIFESP e no Hospital São Paulo. No último semestre da formação específica é
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realizado estágio curricular obrigatório em uma especialidade de sua escolha em Departamentos da
UNIFESP, empresas, órgãos governamentais e hospitais credenciados, propiciando aproximação ao mercado
de trabalho. O mercado de trabalho tem sido muito receptivo ao tecnólogo oftálmico. Os tecnólogos
oftálmicos costumam ser contratados por hospitais, clínicas e consultórios oftalmológicos. Além disso,
crescentemente atuam em indústrias, na área de inovação tecnológica em empresas de aparelhos
oftalmológicos. Uma vez formado, o tecnólogo poderá continuar seu desenvolvimento acadêmico
ingressando em programas de pós-graduação (senso lato ou estrito).

2.2.2. Escola Paulista de Enfermagem
A EPE é uma unidade universitária do Campus São Paulo constituída de quatro departamentos:
Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica, Departamento de Administração e Saúde Coletiva,
Departamento de Enfermagem Pediátrica e Departamento de Enfermagem na Saúde Mulher.
A EPE conta com o curso de graduação em Enfermagem, com os Programas de Pós-graduação em
Enfermagem lato sensu e stricto sensu, participa de programas de residência multiprofissional e
uniprofissional, programas de extensão, dois órgãos complementares o Centro de Incentivo ao Aleitamento
Materno (CIAAM) e o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), contribuindo de
forma significativa com a formação de profissionais na área da saúde.
O curso de graduação em Enfermagem da EPE, articula diferentes áreas do conhecimento em três
grandes campos teórico-prático: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciência da
Enfermagem. Comprometido com as mudanças da sociedade e com a priorização da assistência
sistematizada de enfermagem, desenvolve ações integradas de promoção, proteção, recuperação e
reabilitação da saúde, nas diferentes fases do ciclo-vital. Tem como objetivo formar Enfermeiros com
postura transformadora para atuar em qualquer nível dos programas de saúde, atendendo aos princípios da
universalidade, integralidade, equidade, solidariedade e hierarquização que norteiam o Sistema Único de
Saúde do país.
A filosofia do curso, pautada no valor do cuidado ao ser humano, no conhecimento científico, no
desenvolvimento de competências, respaldada pela ética, a fim de preparar os futuros profissionais para a
inovação, a reflexão, a crítica construtiva e a busca da autodeterminação profissional. O enfermeiro
graduado pela EPE possui formação generalista, com competências para atuar nas dimensões
biopsicossociais que envolvem o processo saúde-doença-cuidado do indivíduo, família e comunidade, no
desenvolvimento de ações assistenciais, educativas, de gestão e de pesquisa.
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A EPE conta com um corpo acadêmico constituído por docentes e técnicos administrativos em educação
com titulação de Doutor e Mestre. A partir do ano de 2015 o ingresso no curso de graduação em
Enfermagem ocorre pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) com 10% de vagas cotistas e com projeção
para aumento de 50% do total de vagas segundo Lei Nº 12711 de 29 agosto de 2012.
O projeto pedagógico foi construído de forma que o curso de graduação propiciasse ao acadêmico sua
inserção nos cenários de prática desde os primeiros momentos de sua formação, reforçando as premissas
que deram origem a esta Escola de Enfermagem: prática clínica, promoção em saúde e inserção social por
meio de atividades extensionistas.
Com as mudanças no cenário da assistência à saúde e no perfil demográfico da população, a demanda
por profissionais de Enfermagem com qualificação é alta para responder aos desafios atuais. No Brasil, o
total de profissionais disponíveis, além de não alcançar o preconizado pela Organização Mundial de Saúde,
se distribui de forma mais concentrada nas regiões Sul e Sudeste, dados que apontam para a grande
demanda por enfermeiros em todo o território nacional.
A EPE conta com dois programas nesta modalidade, sendo um acadêmico de Mestrado e Doutorado em
Enfermagem com nota 5 CAPES e um mestrado profissional em Ensino em Ciências com nota 4 CAPES. O
Programa de Pós-graduação em Enfermagem tem 36 anos de história e com reconhecimento nacional e
internacional como centro de excelência desde a sua concepção e formação. O Programa de Mestrado
Profissional “Ensino de Ciências da Saúde” do CEDESS, caracterizado por um programa interunidades foi
implantado em 2003 e consolida-se como um espaço de referência para a formação na área de
concentração ensino em ciências da saúde.
A EPE conta com seis cursos na modalidade lato sensu em diferentes áreas de especialidade da
Enfermagem e o curso de Iniciação à Docência ministrado pelo CEDESS. É importante ressaltar a sua
participação na formação em serviço por meio da Residência Multiprofissional e Uniprofissional, em que a
EPE participa em 15 programas, totalizando 98 enfermeiros matriculados. Conta, ainda, com 25 programas e
projetos de extensão desenvolvidos em diferentes cenários de aprendizagem com participação de
estudantes de graduação e pós-graduação, docentes e técnico administrativos em parceria com os serviços.

2.2.3. Outros cursos e unidades
Em relação ao Curso de Odontologia, foi aprovada em reunião ordinária na congregação da EPM,
realizada em 19 de agosto de 2014, a criação de Grupo de Trabalho para dar continuidade à discussão e
posterior encaminhamento. Essa proposta foi apresentada pela Câmara de Graduação da EPM e foi
ressaltada a necessidade de serem realizados estudos de viabilidade, elaboração do projeto e levantamento
de demandas e prioridades.
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Quanto ao curso de direito, após aprovação no MEC com liberação de vagas docentes e cessão de uso
de imóvel no Centro de São Paulo (pertencente ao Patrimônio da União), foi definido pelo CONSU, em 15 de
maio de 2013, pela devolução do prédio e suspensão dos concursos para docentes, após relato detalhado
da Pró-Reitoria de Planejamento, apontando dificuldades e abandono do prédio desocupado desde 2003,
comprometendo a possibilidade de recuperação. No segundo semestre de 2014, em função de demanda
apresentada pelo campus Osasco, foi definida pelo Conselho Universitário da Unifesp a criação de Comissão
para estudo e indicação do local para o curso de Direito da Unifesp. O Campus São Paulo indicou um
representante, bem como os demais campi com interesse em instalar o curso – Guarulhos e Osasco. Todas
as congregações encaminharam suas propostas. No Campus São Paulo, a questão foi amplamente discutida
nas câmaras de graduação e congregações da EPM e EPE e, posteriormente, no Conselho do campus São
Paulo, concluindo que o interesse das Unidades Universitárias e deste Campus seria integrar proposta de
Plano Pedagógico multicampi, contribuindo com as questões específicas da área da saúde, desde que
definidos infraestrutura e pessoal para o desenvolvimento das atividades.
Em relação ao Campus Zona Leste, há representação da diretoria na comissão de coordenação e
elaboração do projeto pedagógico – Instituto das Cidades. Entretanto, predomina o entendimento da
comissão que este projeto deverá constituir um novo campus, independente do Campus São Paulo.
Quanto à Unidade Santo Amaro, há reivindicação antiga da comunidade e lideranças regionais da Zona
Sul em relação a cursos de graduação. Assim, deverá ser constituída comissão, com participação das
unidades universitárias do campus, sobretudo das câmaras de graduação, e também da comunidade, com a
finalidade de elaborar estudos e propostas de cursos, e planejamento para a infraestrutura necessária.
2.2.4. Hospital São Paulo – o Hospital Universitário da Unifesp
Em nosso país, em 1988, a Constituição criou o Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu a saúde como
direito de todos e dever do Estado, configurando-se um novo cenário de ação da área da saúde. A
construção do SUS, segundo seus princípios e estratégias tem exigido conhecimentos cada vez mais amplos.
São novas tecnologias que precisam ser apropriadas e, ao mesmo tempo, novas demandas e necessidades
em saúde, muitas vezes complexas e de difícil abordagem. São questões que exigem uma atuação
interdisciplinar e intersetorial e a convergência de saberes.
Como parte desse sistema inserem-se os hospitais universitários. O Hospital Universitário (HU) é
definido como um centro de formação de pessoal e de desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde.
Caracteriza-se pela diversidade de capacidade instalada, incorporação tecnológica e abrangência no
atendimento, procurando garantir melhores padrões de eficiência, que devem ser colocados à disposição da
população. Assim, os HUs têm importante papel no atendimento de nível terciário/quaternário, dada a sua
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alta concentração de recursos tecnológicos e humanos especializados, que possibilitam ganhos de escala
dos investimentos e racionalização de custos na oferta desse tipo de atendimento.
O Hospital São Paulo é certificado como hospital de ensino da Unifesp, em processo de consolidação
como o nosso Hospital Universitário. Oferece internação, serviço de urgência e emergência com elevado
número de atendimentos, ambulatórios e recursos diagnósticos e terapêuticos de alta complexidade. No
nosso HU são desenvolvidas atividades paro o ensino de estudantes de graduação, pós-graduação,
residência médica, residência multiprofissional e em área profissional e especializandos. Como elemento
constitutivo das atividades de ensino e pesquisa, o nosso HU deve ser pautado pelas diretrizes que regem
essas atividades e comprometer-se com os fins assistenciais, articulado às políticas públicas da área.
Como todo sistema de saúde, configura-se como espaço que favorece a convergência e a articulação de
conhecimento, com abertura para atuação acadêmica da Unifesp como um todo, hoje, constituída por
unidades universitárias e cursos de graduação e pós-graduação de diferentes áreas – humanas, biológicas e
exatas. A atual Coordenadoria de Ensino e Pesquisa do HU, assessora do Conselho Gestor do Hospital,
deverá ser ampliada de forma a favorecer o desenvolvimento de ações de convergência multidisciplinar e
intercampi. Podemos citar algumas das interfaces que poderão ser implementadas com os novos campi em
funcionamento e suas Escolas e Institutos, além da estreita relação que já mantém com o Campus São Paulo
e suas Escolas de Medicina e Enfermagem:
Instituto Saúde e Sociedade – tem inúmeros aspectos para cooperação e atuação convergente com o
Hospital Universitário, uma vez que conta com graduações e pós-graduações integradas e interdisciplinares
na área de saúde;
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas – tem como colaborar em pesquisas na área
de química e farmácia e nas questões de gestão ambiental e de biossegurança em um complexo hospitalar;
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – além de ações e interfaces já desenvolvidas no
momento, como por exemplo a classe hospitalar, poderia ampliar sua atuação nas diversas dimensões
sociais, culturais e educacionais envolvidas no Hospital Universitário;
Instituto de Ciência e Tecnologia – também possui diversas dimensões para colaboração, nas áreas de
engenharia biomédica e biotecnologias, além da engenharia de materiais e tecnologia de informação.
Escola Paulista de Economia, Política e Negócios – na área de economia e administração e aspectos de
gestão hospitalar, financiamento e das políticas públicas a ele associadas, como o SUS.
Outras unidades/serviços encontram-se em planejamento e constam do quadro 3 deste documento,
destacando-se: Unidade de Oncologia e o Hospital da Criança e Adolescente, cujos processos de discussão
encontram-se mais avançados neste momento.
3. Expectativas para 2016 – 2020.

20

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O maior desafio que o CSP apresenta para os próximos anos refere-se à infraestrutura, especificamente:
1) verticalização, visando a solução dos problemas decorrentes da dispersão de suas atividades em centenas
de imóveis.
2) recuperação das edificações existentes.
O crescimento físico ocorrido até 2010 propiciou enorme desenvolvimento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão que levaram a instituição a ser considerada uma das melhores instituições de ensino
superior e de pesquisa no país. Durante este crescimento, no entanto, a então Escola Paulista de Medicina
adequou sua infraestrutura física às necessidades pontuais e imediatas e de forma não planejada. Como
consequência, o Campus São Paulo está hoje disperso em numerosos imóveis de pequena área que
supriram as necessidades de área adicional aos grandes edifícios construídos entre 1960-1970. A atual
estrutura física do CSP impacta diretamente nos custos de manutenção, segurança e limpeza, além de
aspectos funcionais, como a dispersão de TAEs, prejudicando compartilhamento de tarefas. Como esforço
para, em curto prazo, agregar/concentrar atividades, indicamos na tabela de reformas em edificações (item
8), adaptações em imóveis próprios que permitirão efetivar essa movimentação, que resultará na
diminuição dos gastos em custeio. Prevê-se também com essa movimentação, uma diminuição considerável
nos custos com aluguéis. Por outro lado, em curto e médio prazos, não conseguiremos liberar imóveis de
alto custo de aluguel. Esforços serão feitos para a aquisição de dois desses imóveis que abrigam atualmente
o CTCMol, localizado à Rua Mirassol, e o Ambulatório, localizado à rua José de Magalhães.
O planejamento para maior integração de áreas de utilização afins em imóveis próprios e em novas
edificações foi iniciado em 2014, e será concretizado em 2016 com a elaboração do Plano Diretor de
Infraestrutura do Campus. Realizadas de forma articulada entre as diversas instâncias do CSP - Conselho de
Campus e suas Comissões específicas, Congregações da EPM, da EPE, e suas respectivas Câmaras de
Graduação, Extensão e Pós-Graduação e Pesquisa, estas atividades de planejamento serão fundamentais
para a agregação da comunidade acadêmica e crescimento qualitativo das Unidades Universitárias. Dentro
desses planos, indicamos na tabela de novas edificações (item 8), obras planejadas para médio e longo
prazos e estudos sobre implantação de novas unidades para abrigar serviços assistenciais. As novas
edificações visam à melhoria de condições para as diversas atividades acadêmicas, como por exemplo: o
Edifício Acadêmico, que concentrará anfiteatros, centro de convivência e restaurante universitário; o
Edifício de Pesquisas III-IV, junção do edifício planejado já anteriormente para Medicina Translacional, com
a necessidade urgente de ampliação de laboratórios e instalações adequadas para biotérios de
experimentação, e que agregará pesquisa clínica e pesquisa experimental, facilitando colaborações entre as
áreas clínicas e básicas, e abrindo a interlocução com outras áreas do conhecimento. Novas edificações
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para abrigar atividades assistenciais, indicadas no item 8, visam a responder à legislação atual definida pela
ANVISA e às novas tecnologias que se incorporam à assistência (equipamentos diagnósticos e terapêuticos).
As demandas em saúde decorrentes da mudança do perfil epidemiológico da população, com destaque ao
seu envelhecimento, aumento das doenças crônicas e incidência de câncer levaram a estudos de viabilidade
de implantação de novas unidades para abrigar essas atividades. O planejamento dessa infraestrutura de
caráter assistencial está sob responsabilidade do HSP-Hospital Universitário, e descritos no PDI do HSP-HU.
Frente aos numerosos eventos acadêmicos que ocorrem no CSP, organizados pelas duas Unidades
Universitárias, vemos necessidade de iniciar uma discussão acerca da pertinência ou não de termos um
Centro de Convenções no Campus. Este centro poderá também abrigar eventos dos outros campi da
Unifesp. Dentro deste escopo, para organizar essas atividades desde já ocorrendo em vários locais do CSP,
está nos planos a criação do Núcleo de Apoio a Eventos na estrutura administrativa do Campus.
Importante mencionar que o projeto de verticalização ocorrerá dentro de um plano diretor do Bairro
Universitário, em ações conjuntas com a Prefeitura de São Paulo. Espera-se desta forma criar ambientes
mais propícios para a integração da comunidade acadêmica (docentes, alunos e TAEs), maior inserção da
instituição na comunidade, e maior acessibilidade para as atividades de ensino e assistenciais.
As reformas de grande porte planejadas até 2020 (Item 8) têm como objeto a renovação da infraestrutura, com conseqüente diminuição dos custos com manutenção corretiva, utilizando alternativas
sustentáveis e priorizando a manutenção preventiva.
Administrativamente, temos expectativas de maior descentralização das decisões e ações que ainda
permanecem sob responsabilidade direta dos órgãos centrais da Unifesp. Esta descentralização demandará
a adequação dos quadros de TAEs, e melhoria da organização administrativa do CSP. Também nas
atividades acadêmicas das UU, a expectativa de maior descentralização, fortalecimento das câmaras e das
congregações, sobretudo, reforçar os caminhos institucionais dos processos decisórios. Isso implicará na
realização de uma análise crítica do quadro de pessoal TAE para adequação qualitativa e quantitativa.
Quanto às questões orçamentárias e financeiras para os próximos anos, tanto para custeio como para
investimento, o cenário é preocupante para os planos de desenvolvimento institucional aqui relatados. Isto
traz instabilidade em relação a como equacionar nossas necessidades prementes de otimização da
infraestrutura física frente ao orçamento. No curto prazo, a administração do CSP vem envidando esforços
para racionalização de gastos e maior economia, sem impactar negativamente as atividades-fim da
instituição. Por exemplo, esforços estão sendo feitos para a diminuição de imóveis alugados com a
transferência para imóveis próprios, cuja ocupação atual será otimizada/concentrada.
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A instituição é eficiente em captar recursos externos, de fontes governamentais principalmente, para
complementar custeio e investimentos, o que tem refletido positivamente em todos os indicadores. No
entanto, estas fontes também são afetadas pela presente situação, de forma que não esperamos maiores
(ou mesmo iguais) aportes dessas verbas adicionais. Criticamente, a instituição deve, frente a esta situação,
envidar esforços para buscar apoio financeiro de outras fontes. É investimento que permitirá manter o atual
ritmo das atividades, e no futuro catapultar o crescimento qualitativo da instituição.
Frente aos cortes orçamentários atuais, vemos também com preocupação nossa capacidade de iniciar o
curso de Odontologia do campus, com infraestrutura adequada. No entanto, o planejamento para que o
CSP possa abrigar esse curso está em andamento, incluindo-se espaço físico necessário para as
especificidades deste curso no plano de novas edificações.
Em relação à área acadêmica, ressaltamos alguns aspectos que serão abordados no período de 2016 a
2020: reavaliação dos cursos graduação de ciências biológicas – modalidade médica e de tecnologias quanto
a número de vagas; revisão da distribuição departamental; maior apoio aos processos de
internacionalização na graduação e pós-graduação; desenvolvimento de estratégias para atrair alunos de
graduação e pós-graduação de outros estados e países.
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4. Projeções
4.1 - Projeções referentes à graduação – Cursos Consolidados
4.1.1. Escola Paulista de Medicina
Total de Vagas Ofertadas
Cursos de graduação
Campus São Paulo

Ano de
Criação

Vagas
para
Ingresso

Projeção
2015*

Projeção
2016

Projeção
2017

Projeção
2018

Projeção
2019

Projeção
2020

Ciências Biológicas –
Mod. Médica (I)
Curso Superior de Tec.
em Informática e Saúde
(M)
Curso
Superior
de
Tecnologia em Radiologia
(M)
Curso
Superior
de
Tecnologia Oftálmica (M)
Fonoaudiologia (I)
Medicina (I)*

1966

33

132

132

132

132

132

132

2007

17

68

68

68

68

68

68

2007

17

68

68

68

68

68

68

2007

17

68

68

68

68

68

68

1968
1933

36
121

144
726

144
726

144
736

144
756

144
776

144
796

*A Congregação da Escola Paulista de Medicina aprovou a ampliação de 10 vagas para 2017 e 10
para 2018, condicionada à adequação de infraestrutura e ampliação de TAEs e docentes.
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4.1.2. Escola Paulista de Enfermagem
4.1.2.- Projeções referentes à graduação – Cursos Consolidados
Total de Vagas Ofertadas
Cursos de graduação
Campus São Paulo

Ano de
Criação

Enfermagem - Bacharel
(I)

1939

Vagas para
Ingresso
88

Projeção
2015*

Projeção
2016

Projeção
2017

Projeção
2018

Projeção
2019

Projeção
2020

352

352

352

352

352

352

4.2. Projeções referentes à graduação – Cursos Não Consolidados
4.2.1. Escola Paulista de Medicina
Total de Vagas Ofertadas
Cursos de graduação
Campus São Paulo

Odontologia (I)

Ano de
Criação

Vagas
para
Ingresso

Projeção
2015*

Projeção
2016

Projeção
2017

Projeção
2018

Projeção
2019

Projeção
2020

2018

50

-

-

-

50

100

150

0

0

50

100

150

I –Integral / M – Matutino / N – Noturno / V – Vespertino

4.2.2. Escola Paulista de Enfermagem
Enfermagem – Bacharel
(I) – Outro Campus

2018

50

0

4.3. Projeções referentes às matrículas em pós-graduação stricto sensu**- neste momento, foram
mantidas as projeções definidas no processo de revisão 2011-2015, elaborado no final de 2013.

4.3.1. Escola Paulista de Medicina
Matrículas
EPM

Projeção
2015*
2772

Projeção
2016
3034

Projeção
2017
3034

Projeção
2018
3034

Projeção
2019
3034

Projeção
2020
3034

**Mestrado, mestrado profissional e doutorado/*Mantida a Projeção da Revisão PDI 2011 - 2015

4.3.2. Escola Paulista de Enfermagem
Matrículas
EPE: Mestrado e
Doutorado
Acadêmico

Projeção
2015*

Projeção
2016

Projeção
2017

Projeção
2018

Projeção
2019

Projeção
2020

294

294

317

317

334

334
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EPE: Mestrado
Profissional –
CEDESS

125

125

125

125

125

125

EPE: Mestrado
Profissional em
Prática Avançada de
Enfermagem

0

0

50

50

100

150

4.4 Projeções referentes à Extensão – neste primeiro momento foram consideradas as projeções
definidas no processo de revisão (2011-2015), elaboradas no final de 2013.

Com o objetivo de incentivar e apoiar as ações de extensão, em 2014, em reunião do Conselho de
Campus, foi aprovada a criação do Núcleo de Promoção e Apoio à Extensão Universitária. Esse Núcleo
tem como objetivos principais: propiciar a integração de programas, projetos e ações de extensão
desenvolvidas por docentes e técnicos da Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem,
Hospital Universitário e Unidade de Extensão Santo Amaro; motivar os docentes, TAEs e estudantes
(graduação e pós-graduação) a desenvolver ações de extensão (cursos de curta duração; eventos de
saúde e culturais), envolvendo a comunidade universitária, usuários de equipamentos de saúde, sociais
e de educação prioritariamente das áreas adstritas das subprefeituras Vila Mariana/ Jabaquara/ Santo
Amaro; favorecer e apoiar administrativamente o desenvolvimento de parcerias junto às secretarias
municipais e estaduais das áreas da saúde, educação, esporte, cultura e outras. Vale destacar que a
área de extensão favorece muito o trabalho integrado e o Núcleo teria o papel de facilitar e apoiar a
integração entre as câmaras de extensão das duas Unidades Universitárias, oferecendo oportunidades
de trabalho conjunto. A seguir projeções relacionadas aos projetos sociais, residências – médica,
multiprofissional/área técnica, especialização e aperfeiçoamento.

4.4.1. Projetos sociais
Escola Paulista de Medicina
Programas

Projeção
2015*

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

Projeção 2020

EPM

212

212

212

212

212

212

*Mantida Projeção da Revisão PDI 2011 - 2015

Escola Paulista de Enfermagem
Programas

Projeção
2015*

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

Projeção 2020

EPE

25

27

29

31

33

35
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*Mantida Projeção da Revisão PDI 2011 - 2015

4.4.2. Residências multiprofissional, área profissional em saúde e médica
Residência multiprofissional/área técnica

Residência
Cursos
Vagas
Bolsas MEC
R1 e R2 (em Curso)

Projeção
2015*

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção 2019

Projeção 2020

16
183
378
378

16
183
378
378

16
183
378
378

16
183
378
378

16
183
378
378

16
183
378
378

*Mantida Projeção da Revisão PDI 2011 - 2015

Residência médica

Residência
Cursos
Vagas
Bolsas

Projeção
2015*

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

Projeção 2020

100

100

100

100

100

100

1300
1300

1300
1300

1300
1300

1300
1300

1300
1300

1300
1300

*Mantida Projeção da Revisão PDI 2011 - 2015

4.4.3. Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e MBA
Escola Paulista de Medicina – Cursos Lato Sensu
A – Número de Cursos
Nível
Aperfeiçoamento
Especialização
MBA

Projeção
2015*

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

Projeção 2020

15
100
4

15
100
4

15
100
4

15
100
4

15
100
4

15
100
4

Projeção
2015*

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

Projeção 2020

800
3600
100

800
3600
100

800
3600
100

800
3600
100

800
3600
100

800
3600
100

*Mantida Projeção da Revisão PDI 2011 - 2015

B - Vagas nos Cursos
Nível
Aperfeiçoamento
Especialização
MBA

*Mantida Projeção da Revisão PDI 2011 - 2015
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Escola Paulista de Enfermagem – Cursos Lato Sensu
Vagas nos Cursos de Especialização
Nível
Especialização

Projeção
2015

Projeção
2016

Projeção 2017

380

400

1500

Projeção
2018
1500

Projeção
2019

Projeção 2020

1500

1500

5. Previsão de vagas em moradias estudantis - Foi constituída Comissão de Moradia do Campus São Paulo que
está elaborando a previsão de vagas, tendo em vista as mudanças no perfil socioeconômico referente ao
processo de implantação das cotas sociais e raciais ainda não concluído, o que deverá ocorrer em 2016. A
definição do local, conforme aprovação do Conselho de Campus de 25 de novembro de 2014, deverá ser
estabelecida no PDInfra-estrutura do campus São Paulo.

6. Evolução projetada do quadro funcional docente
A ampliação deve considerar as projeções de expansão de vagas e de cursos – curso de medicina
(vagas) e de odontologia (curso). É preciso considerar, também, a necessidade de reposição da Escola
Paulista de Enfermagem que sofreu perda significativa nas últimas duas décadas. Em 1994, possuía 65
docentes e, em 2015, com toda ampliação de atividades na pós-graduação stricto sensu, extensão e
pós-graduação lato sensu, com destaque à residência multiprofissional e em área técnica profissional,
tem um quadro de 49 docentes.
Quadro Funcional
Docente - EPM
Total de Professores

2015 - maio
DE 40h 20h
215 353

23

2016
DE

40h

2017
20h

DE

40h

2018
20h

DE

40h

2019
20h

DE

40h

2020
20h

219* 359 17
595*

219 359 17
595

219 359 17
595

229 354 12
595

2016

2017

2018

2019

TOTAL
591
DE: Dedicação Exclusiva; 40h: (Carga Horária); 20h: (Carga Horária) *ampliação das vagas referentes aos cursos de tecnologias
Quadro Funcional
Docente - EPE
Total de Professores

TOTAL

2015 - maio
DE 40h 20h
47

2
49

-

DE

40h

53

20h

DE

40h

57*
53

20h

DE

40h

64
57

20h

DE

40h

74
64

DE

40h

20h

229 354 12
595

2020
20h

DE

40h

84
74

84

DE: Dedicação Exclusiva; 40h: (Carga Horária); 20h: (Carga Horária)
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7. – Evolução projetada do quadro funcional de técnicos administrativos em educação
Foi iniciado, em 2013, processo de mudança de lotação de pessoal da área da saúde que atua no HU
que, no entanto, permanecem com seus vínculos em disciplinas/departamentos acadêmicos. Há
perspectiva de concluir essa mudança de lotação CSP para HU até final de 2016. Assim, esse quadro
reflete essa movimentação.
Além da necessidade de ampliação do quadro de pessoal técnico (laboratórios) para atender ao
aumento do número de vagas do curso de medicina, a implantação de laboratórios multiusuários
com equipamentos de grande complexidade e alto custo tem exigido cada vez mais pessoal
qualificado e especializado para operação dos mesmos e atendimento dos usuários. Assim, nessa
ampliação deve-se atentar para realização de concursos que definam esses novos perfis de acordo
com os novos equipamentos.
Em relação ao HU, hoje, conta com cerca de 2100 servidores TAES e 3500 funcionários CLT
(SPDM) - administração, técnica e área da saúde. O seu quadro irá refletir, também, a mudança de
lotação de parte dos profissionais de saúde do CSP para HU, além da necessidade de ampliação de
seu quadro, considerando os planos de novos edifícios assistenciais que deverão entrar em operação
no período de 2016 a 2020.
7.1. Pessoal da área da Administração* e Técnica** do CSP
Quadro funcional
Administrativos
Administrativos

2015 - maio

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2020

Projeção 2019

274
284
294
294
294
294
Técnica
88
98
98
103
108
108
*Administração: auxiliares de administração, assistentes de administração, administradores, secretários executivos,
técnicos de contabilidade
** Técnica: engenheiros, arquiteto, técnicos de TI.

7.2. Pessoal da área da saúde e de laboratórios do CSP
Quadro funcional
profissionais de
saúde/laboratórios
Profissionais de saúde
Pessoal/Laboratório

2015 - maio

Projeção
2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

483*
155

183*
165

83*
175

83
175

83
175

Projeção 2020

83
175

* concluir movimento de transferência da lotação dos TAEs da área da saúde para o HU daqueles que desenvolvem
atividades assistenciais
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7.3. Pessoal da área da Administração* e Técnica** do Hospital Universitário
Quadro funcional
Administrativos

2015 - maio

Projeção 2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

Projeção 2020

Administrativos

171
180
190
190
190
190
21
25
30
35
40
40
*Administração: auxiliares de administração, assistentes de administração, administradores, secretários executivos,
técnicos de contabilidade
** Técnica: engenheiros, arquiteto, técnicos de TI.
Técnica

7.2. Pessoal da área da saúde e de laboratórios do HU
Quadro funcional
profissionais de
saúde/laboratórios
Profissionais de saúde
Pessoal/Laboratório

2015 - maio

Projeção
2016

Projeção 2017

Projeção 2018

Projeção
2019

1836
54

2136*
64

2236*
74

2300
84

2300
84

Projeção 2020

2300
84

*dar continuidade ao processo de mudança de lotação dos profissionais de saúde

8. Edificações – são apresentados 3 quadros referentes a: 1) reformas/melhorias em edifícios do
campus; 2) novos edifícios acadêmicos; e 3) novos edifícios assistenciais ou unidades assistenciais.
Quadro 1 – Reformas e melhorias nos imóveis do campus: situação atual e projeção para 2020.
Edificações – Campus São
Paulo

Biblioteca CSP

Edifício de Pesquisa I

Edifício de Pesquisa I

Local

Rua
Botucatu,862

Rua Pedro de
Toledo

Rua Pedro de
Toledo

Área
Construída

4.027

2.271,54

2.271,54

Área do
Terreno

Situação atual 2015

Situação
pretendida2020

2.842

Projeto executivo
contratado para
reforma e
revitalização

Obra finalizada

918,47

Licitação aberta
para obra para
receber o
BIOBANCOUNIFESP

BIOBANCO em
funcionamento

918,47

Projeto finalizado
para transferência
dos labs. de
Laboratórios
Reumatologia e
em
de Nefrologia,
funcionamento
atualmente no Ed.
Jairo Ramos
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Edifício de Pesquisa II

Rua Pedro de
Toledo

Edifício de Pesquisa II

Rua Pedro de
Toledo

9.259,19

9.259,19

1209,75

Projeto concluído
para adequação
da Plataforma de
Imagem para
animais.

Plataforma de
Imagens em
funcionamento

1209,75

Estudo para
equacionar falhas
do sistema de AC
central

AC central
adequado

Edifício Otávio de Carvalho

Rua
Botucatu,740

10.415,99

Projeto de
adequação
iniciado para
Novas
receber Dpt. Med.
instalações em
Prev., Centro
funcionamento
Alpha de
Habilidades, e
outros

Edifício Octávio de Carvalho

Rua Botucatu
740

10.415,99

Reforma iniciada
para extensão do
PS*

Obras
concluídas

Edifício Octávio de Carvalho

Rua Botucatu
740

10.415,99

Estudos para
revitalização da
fachada

Obra concluída

Ed. Ciências Biomédicas (ECB)Reforma rede elétrica;
segurança contra incêndio.

Rua Botucatu,
862

5.461,95

Obra contratada

Obra concluída

Ed. Ciências Biomédicas (ECB)Reforma da rede hidráulica e
gases

Rua Botucatu,
862

5.461,95

Projeto executivo
em finalização

Obra concluída

Ed. Ciências Biomédicas (ECB) Restauração estrutural na
fachada

Rua Botucatu,
862

5.461,95

Levantamento
estrutural
realizado

Obra concluída

Instituto de Farmacologia
(INFAR)-Reforma das redes
hidráulica e elétrica, e
segurança contra Incêndio

Rua Três de
Maio, 100

3.512,55

2.223,21

Projeto executivo
em andamento

Obra concluída

Instituto de Farmacologia
(INFAR) - Ar condicionado

Rua Três de
Maio, 100

3.512,55

2.223,21

Estudo sobre
excesso de
barulho dos AC e
soluções

Adequação
necessária
finalizada

Instituto de Farmacologia
(INFAR)-Biotério

Rua Três de
Maio, 100

3.512,55

2.223,21

Projeto executivo
em andamento

Obra concluída
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Ed. Leal Prado - Reforma e
revitalização

Rua Botucatu,
862

1.109,47

Projeto executivo
em andamento

Obra concluída

Ed. Centro de Convivência Restaurante Universitário

Rua Botucatu,
720

2.255,98

Licitação da obra
em andamento

Obra concluída

2.255,98

Estudo para
ocupação das
demais áreas do
edifício

Obra concluída

Licitação do
projeto executivo
em andamento

Obras em
andamento

Projeto executivo
em finalização

Obra concluída

Ed. Centro de Convivência demais áreas do edifício

Rua Botucatu,
720

Edifício da Escola Paulista de
Enfermagem – Adequação às
normas e ampliação

Rua Napoleão
de Barros, 750

CEDEME - Reforma do subsolo

Rua Botucatu,
862

Centro Acadêmico/Atlética

Rua Pedro de
Toledo, 840

Adequações em
andamento

Adequações
concluídas

Serviço de Verificação de Óbitos

Rua Botucatu,
720 (sub-solo)

Projeto e estudo
operacional em
andamento

Obra concluída

Laboratório de Habilidades e
Simulação

Rua Estado de
Israel,
289/290

Museus das Escolas Paulista de
Medicina e de Enfermagem
Reformas em Imóveis próprios
("casinhas") para liberar
imóveis alugados e agregação
de diferentes setores
acadêmicos.

Edifício Lemos Torres

Edifício Leitão da Cunha

2.442,93

Projeto para
transferência para
Em
Ed. Otávio de
funcionamento
Carvalho
finalizado

desativado

Realocação
(PDInfra)

Obras
finalizadas e
Museus
inaugurados

vários

Processo iniciado;
desocupação e
reformas em
andamento

Redução em
75% dos
aluguéis

Rua Botucatu,
720

Em estudo:
Revitalização
Térreo, 2º e 3º
andares (rede
hidráulica,
elétrica,
adequação áreas
de Dpto)

Obra em
andamento

Rua Botucatu,
720

Em estudo:
revitalização (rede
hidráulica,
elétrica,
adequação áreas
de Dpto)

Obra em
andamento

-

-
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Todos os grandes edifícios do
CSP: adequação a normas de
segurança

Projetos
executivos em
licitação (PDInfra)

Regularização
finalizada

Reforma e ampliação do
Pronto-Socorro*

Rua Pedro de
Toledo

Iniciado

Obras
concluídas

Reforma, adequação e
revitalização das unidades de
internação do HSP/HU*

Rua Napoleão
de Barros, 715

Iniciado

Obras
concluídas

Estudos iniciados
para instalação de
gradil

Obra concluída

Unidade de Extensão - Sto
Amaro

Obs: Reformas marcadas com * estão sob gestão do HSP/HU e incluídos em seu PDI.

Quadro 2 - Novos edifícios acadêmicos: situação atual e projeção para 2020.
Novas Edificações – Campus
São Paulo

Local

Área
Construída

Área do
Terreno

Situação atual 2015

Situação
pretendida2020

3.030m²

Estudo e
Planejamento
iniciados

Obra em
andamento

Solicitar
mudança do
objeto à
Prefeitura

Obra em
andamento

Plano Diretor de
Infraestrutura

Obra em
andamento

Edifício de Pesquisas III + IV

Rua Pedro de
Toledo/Rua
Napoleão de
Barros

Edifício Acadêmico:
salas de aula e Restaurante
Universitário

Rua Diogo de
Faria

-

Novo Edifício para EPE - Escola
Paulista de Enfermagem

A definir

-

Moradia Estudantil/Residentes

A definir

Plano Diretor de
Infraestrutura

Projeto
executivo

Atlética/Centros Acadêmicos

A definir

Plano Diretor de
Infraestrutura

Projeto
executivo

Centro de Convenções

A definir

Plano Diretor de
Infraestrutura

Projeto
executivo

Edif. Acadêmico/Assistencial
para Odontologia #

A definir

Plano Diretor de
Infraestrutura

Obra iniciada

Edifício Acadêmico# - Unidade
Sto. Amaro

A definir

Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto

-

(# Edifícios pendentes de definição da necessidade acadêmica)

Quadro 3 - Novos edifícios assistenciais ou unidades assistenciais: situação atual e projeção para
2020.
Obs: Projetos e estudos de viabilidade sob gestão do HSP/HU e incluídos em seu PDI.
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Novas Edificações – Campus
São Paulo

Local

Área
Construída

Área do
Terreno

Situação atual 2015

Situação
pretendida2020

1.944,84

Fechamento em
finalização.
Projeto
executivo para
ocupação do
interior
concluído.

Obra finalizada

HU 2 / Ed. Ambulatórios e
Hospital-Dia

Rua
Botucatu,
821/831

Ambulatório e Hospital da
Criança e Adolescente

Rua Pedro de
Toledo x Rua
Otonis

Elaboração de
pré-projeto e
levantamento de
demandas

Obra em
andamento

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

A definir

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

Pré-projeto em
elaboração

Unidade de tratamento de
fenômenos coronarianos e AVC

Unidade de Oncologia

Unidade do Fígado

Unidade de Traumatologia e
Ortopedia

Unidade de Medicina Esportiva

Unidade de Reabilitação de
doentes crônicos/complexidade

CAENF e Unidades de infusão e
punções venosas complexas

Unidade Clínica de Atendimento
Ambulatorial do Adulto

15.979,03
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Unidade de Atendimento para
Doenças Raras

Estudo de
viabilidade.
Plano Diretor de
Infraestrutura

A definir

Pré-projeto em
elaboração

9. Objetivos e Ações do Campus
Cronograma1

Descrição
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

2020

Objetivo

[Inserir Objetivo]
Reforma administrativa, descentralização, fortalecimento
das UU e respectivas câmaras

x

Ações

[Inserir Ações]
Seminários – coordenados pelo CSP + EPM + EPE e
implementação das propostas de forma contínua

x

x

x

x
x

Cronograma2

Descrição
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

2020

Objetivo

[Inserir Objetivo]
Verticalização e humanização do CSP

x

Ações

[Inserir Ações]
Plano Diretor de Infra-estrutura CSP – estudos iniciados

1

Marcar com um X os anos em que deverá ser executado o Objetivo/Ação.

2

Marcar com um X os anos em que deverá ser executado o Objetivo/Ação.

x

x

x

x
x
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Cronograma2

Descrição
2016

2017

2018

2019

x

x

x

x

2020

Objetivo

[Inserir Objetivo]
Verticalização e humanização do CSP

x

Ações

Recuperação das estruturas atuais

X

x

x

x
x

Compartilhamento de espaço físico e integração de
atividades acadêmicos e assistenciais – processo já iniciado

x

x

x

x
x

Cronograma3

Descrição
2016

2017

2018

X

X

X

2019

2020

Objetivo

[Inserir Objetivo]
Avaliação crítica e articulação dos cursos de graduação
existentes, apoio à internacionalização, maior inserção e
diálogo com a sociedade

X

X

Ações

[Inserir Ações]
Criação de grupos de trabalho, seminários

X

x

x

x
x

11. Indicadores a serem desenvolvidos – em discussão

3

Marcar com um X os anos em que deverá ser executado o Objetivo/Ação.
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Ex:
Os Indicadores descritos como “não consolidados” foram consolidados?

SIM

NÃO

Relação custo corrente / estudante equivalente
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