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 3 
Aos três dias do mês de maio de dois mil e onze, nesta cidade 4 
de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão da 5 
Cunha”, reuniram-se extraordinariamente os senhores membros 6 
do Conselho do Campus São Paulo da Universidade Federal de 7 
São Paulo, sob a presidência do Prof. Paulo Augusto de Lima 8 
Pontes. Estiveram presentes os membros: Adelina Morais Camilo, 9 
Beatriz Castilho, Danilo Angelo Pereira da Silva, Dante Marcello 10 
Claramonte Gallian, Eliane Beraldi Ribeiro, Gisele Cristina dos 11 
Santos Vieira, Ieda Aparecida Carneiro, Ivan Maynart Tavares, 12 
João Alessio Juliano Perfeito, Jose Carlos Del Grande, Latif 13 
Yazigi, Lucila Amaral Carneiro Vianna, Luiz Aurélio Mestriner, 14 
Marcia Grijol, Marcos Bosi Ferraz, Maria Cecilia Sonzogno, Maria 15 
José Conceição dos Santos, Paulo Roberto de Lima Pontes, Paulo 16 
Schor, Sergio Antonio Draibe. Ausentes: Ana Luisa Hofling Lima 17 
Farah, Helena Bonciani Nader e Luc Louis Maurice Weckx, que 18 
foram substituídos respectivamente pelos suplentes: Antonio 19 
Carlos de Camargo Carvalho, José Daniel Lopes e Sergio 20 
Schenkman. Havendo "quorum" com a presença de 24 membros, 21 
o Prof. Paulo Pontes iniciou a reunião com os INFORMES: 1) O 22 
Prof. Paulo explicou que o campus São Paulo está sendo criado e 23 
ainda não possui autonomia plena, que é uma fase de transição e 24 
paulatinamente está sendo transferida para o campus a 25 
responsabilidade da administração e despesas. Fez um breve 26 
resumo sobre o organograma do campi e que o mesmo será 27 
encaminhado para que cada membro dê sugestões necessárias. 2) 28 
Informou que o orçamento para 2011 foi descentralizado e que o 29 
campus São Paulo tem um planejamento para custeio de 36 30 
milhões, sendo que até o momento foi liberado o montante de 26 31 
milhões e para capital aproximadamente 19 milhões, sendo que 32 
15 milhões são para obras e instalações, totalizando 55 milhões. 33 
Disse que no decorrer do ano são realizados alguns pedidos em 34 
Brasília para liberação de verba. 3) O Prof. Flavio Faloppa 35 
lembrou que quando a EPM foi federalizada em 1956 o hospital 36 
permaneceu privado e desenvolveu-se uma política única em 37 
relação à EPM. O diretor da Escola Paulista de Medicina era o 38 
diretor da SPDM e em 2008 quando ocorreu a crise na 39 
universidade, foi verificado que a universidade estava repassando 40 
dinheiro para uma entidade privada, a SPDM. Mas na verdade era 41 
para o HSP pois os órgãos de controle enxergavam o hospital 42 
como uma entidade privada e a escola uma autarquia o que 43 
dificultava o relacionamento. Com tudo isso foi criado um modo 44 



de administração única que é o Conselho Gestor. Este conselho é 45 
composto por três membros da SPDM que é detentora do HSP, 46 
três membros do Conselho Universitário, onde ele está como 47 
presidente eleito em assembléia da SPDM. Essas pessoas 48 
passaram a administrar o HSP em uma gestão de administração 49 
compartilhada. 4) Comunicou que a Pró-Reitoria de Pós-50 
Graduação indicou a Profa. Beatriz Castilho e a Pró-Reitoria de 51 
Extensão a Profa. Latif Yazizi para participarem da reunião do 52 
conselho. Comunicou ainda que segundo uma resolução do 53 
CONSU a participação dos representantes dos órgãos 54 
complementares se restringe a dois representantes eleitos pelos 55 
demais órgãos complementares. Solicitou ao conselho permissão 56 
para que essa adequação fosse realizada na próxima sessão, 57 
tendo todos os representantes presentes nessa reunião, direito a 58 
voz e voto. 5) O Prof. João Alessio perguntou se as reuniões do 59 
conselho serão consideradas públicas. Seu questionamento é 60 
devido a uma polêmica na reunião do CONSU sobre o que o 61 
mesmo teria falado na reunião do conselho de campus. Disse que 62 
é necessário decidir se as sessões serão públicas para toda a 63 
universidade ou somente para o campus. O Prof. Paulo Pontes 64 
disse que trará esse assunto para ser discutido e votado na 65 
próxima reunião. ORDEM DO DIA: No primeiro item, 66 
Elaboração do calendário de reuniões ordinárias – O Prof. Paulo 67 
disse que após um estudo chegou-se a conclusão que a melhor 68 
data seria a última terça-feira do mês para não entrar em conflito 69 
com os demais conselhos. O Prof. João Aléssio propôs que a 70 
duração da reunião fosse das 08:00 às 12:00. Após discussão e 71 
sugestão dos membros o Prof. Paulo propôs que as reuniões 72 
sejam das 08:00 às 10:00 e quando houver necessidade se 73 
prorroga até as 12:00hs. Colocada em votação a sugestão foi 74 
aprovada por unanimidade. No segundo item, Utilização do 75 
Prédio localizado na Rua Botucatu nº 821 – Proposta Hospital 76 
Universitário: ambulatório e cirurgia ambulatorial – O Prof. Paulo 77 
explicou que a proposta é utilizar o prédio como parte do Hospital 78 
Universitário para abrigar os ambulatórios e cirurgias 79 
ambulatoriais. Explicou que esse prédio pertencia ao Instituto 80 
Paulista de Estudos e Pesquisa em Oftalmologia – IPEPO e foi 81 
construído em dois terrenos, um que era de propriedade do 82 
IPEPO e outro cedido pela Prefeitura à UNIFESP. Após 83 
dificuldades de levar o projeto adiante, o Instituto ofereceu o 84 
prédio para a universidade e após várias negociações com o MEC 85 
se optou pela compra do mesmo. Esse assunto foi discutido no 86 
CONSU e foi decidido que a Oftalmologia teria direito ao 87 
correspondente a quatro andares. Com relação à ocupação do 88 



prédio, a direção do campus, após conversa com o Reitor, 89 
verificou a possibilidade desse prédio ser o ambulatório dos 90 
adultos e para realização cirurgias de pequeno porte. O Prof. 91 
Faloppa disse que esse é um prédio para hospital e que não dá 92 
para mudar suas características, então foi solicitado um estudo 93 
para a diretoria técnica e para a diretoria do hospital para 94 
adequar da melhor maneira possível no regime hospitalar. Após 95 
discussão o Prof. Paulo colocou em votação a proposta de que 96 
esse prédio seja destinado como parte integrante do Hospital 97 
Universitário para atendimento ambulatorial e cirurgias 98 
ambulatoriais ou de clínicas. A proposta foi aprovada por 23 99 
votos a favor e 1 abstenção. No terceiro item, Finalização do 100 
Prédio de Pesquisa II – O Prof. Paulo disse que esse prédio teve 101 
sua edificação cheia de viés e que existem vários problemas, um 102 
deles é a falta de adequação às normas municipais. O problema é 103 
a desproporção da área com a edificação e a solução seria demolir 104 
as casas ao redor e apresentar um projeto de ampliação do 105 
terreno. Explicou que para complementar algumas necessidades 106 
será necessário utilizar a verba de outras rubricas de reforma. 107 
Apresentou a lista elaborada pelo Departamento de Engenharia 108 
para tornar o Edifício de Pesquisa II habitável. O Prof. Sergio 109 
Schenkman disse que era preciso lembrar que os pesquisadores 110 
investiram recursos da FAPESP e que a universidade possuía o 111 
recurso disponível, recurso este que foi utilizado para pagar 112 
outras obras. O Prof. Paulo Pontes parabenizou o trabalho 113 
realizado pela Comissão Gestora do Pesquisa II, representando 114 
pela Profa. Marimelia Aparecida Porcionatto. Após discussão o 115 
Prof. Paulo colocou em votação a adequação do Pesquisa II dentro 116 
do orçamento apresentado e utilizando uma parte da verba de 117 
OCC. A proposta foi aprovada por 20 votos a favor e 4 abstenções. 118 
No quarto item, Recondução da Profa. Rosana Alencar como 119 
coordenadora da Comissão de Ocupação de Espaço Físico – O Prof. 120 
Paulo explicou que essa comissão foi criada no Conselho Técnico 121 
Administrativo por iniciativa do Prof. Meide Silva Anção. Essa 122 
comissão é composta por servidores da UNIFESP, mas existe uma 123 
implicação total com o hospital. Apresentou a proposta para que 124 
a comissão seja mista com dois representantes do conselho de 125 
campus e dois representantes da comissão gestora do hospital, 126 
sendo coordenada pela Profa. Rosana Alencar. O Prof. Faloppa 127 
sugeriu como representantes da comissão gestora do hospital o 128 
Prof. José Roberto Ferraro – Superintendente do Hospital e o Sr. 129 
Marcelo Santos – Diretor Administrativo do Hospital. Colocou em 130 
votação as seguintes propostas: 1– que a comissão seja composta 131 
por 4 membros, sendo dois representantes do conselho gestor e 132 



dois do conselho de campus e a coordenação por um membro 133 
indicado pelo conselho de campus. A proposta foi aprovada por 134 
unanimidade; 2- que a comissão seja coordenada pela Profa. 135 
Rosana Alencar. A proposta foi aprovada por unanimidade; 3- A 136 
Profa. Rosana Alencar irá indicar dois representantes para que o 137 
conselho de campus referende. A proposta foi aprovada por 138 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos de 139 
acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella 140 
Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 141 


