
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS SÃO PAULO DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

 3 
Aos doze dias do mês de abril 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 6 
membros do Conselho do Campus São Paulo da Universidade 7 
Federal de São Paulo. O Prof. Paulo Pontes, Diretor Acadêmico 8 
do campus, iniciou informando que no dia 07 de abril recebeu 9 
um memorando do Reitor solicitando a convocação do 10 
Conselho presidido pelo Decano, para a instalação e elaboração 11 
da lista tríplice de Diretor e Vice Diretor do campus São Paulo. 12 
Explicou que devido a impossibilidade da Profa. Helena B. 13 
Nader comparecer à sessão, a reunião seria presidida pelo 14 
Decano Prof. Álvaro Nagib Atallah. O Prof. João Alessio pediu a 15 
palavra e solicitou que o conselho não fosse instalado, por 16 
achar um desrespeito aos eleitores, pelo não cumprimento do 17 
rito eleitoral. Deixou claro que não se sentia legitimado, pois de 18 
acordo com este rito o resultado das eleições teria que ser 19 
homologado em reunião do CONSU a ser realizada no dia 20 
13.04. Questionou o Prof. Paulo Pontes o porquê do conselho 21 
não se reunir após a homologação do CONSU. O Prof. Paulo 22 
Pontes explicou que, como Diretor do campus, o mesmo deveria 23 
cumprir uma determinação do Reitor, de convocar o Conselho. 24 
O Prof. Reinaldo Salomão sugeriu que o Conselho fosse 25 
instalado e que ficasse registrado em ata a insatisfação de 26 
alguns membros em participar da reunião sem o resultado da 27 
eleição ter sido homologado pelo Conselho Universitário. Após 28 
ampla discussão sobre a legitimidade ou não da reunião, os 29 
membros chegaram ao consenso pela instalação do Conselho e 30 
elaboração da lista tríplice. Havendo “quorum” com a presença 31 
de 20 membros, o Prof. Álvaro Atallah instalou o Conselho e 32 
passou-se à discussão acerca da formação da lista tríplice de 33 
chapas compostas por dois candidatos sendo um para Diretor 34 
e outro para Vice-Diretor. Após discussão foram formadas três 35 
chapas composta pelos seguintes candidatos: Chapa 1 – Prof. 36 
Paulo Augusto de Lima Pontes e Prof. Sergio Antonio Draibe, 37 
Chapa 2 – Prof. Luc Louis M. Weckx e Prof. Reinaldo Salomão e 38 
Chapa 3 – Profa. Ana Luisa Hoffling L. Farah e Prof. Hugo 39 
Pequeno Monteiro. O Presidente da sessão colocou em votação 40 
a composição das chapas que foram aprovadas por 41 
unanimidade. Em seguida foram impressas as cédulas com os 42 
nomes indicados e as mesmas foram vistadas pelo Presidente e 43 
pela secretária do Conselho. O Presidente informou ao 44 



membros que os mesmos deveriam votar em apenas uma das 45 
chapas constantes na cédula e que os votos deveriam ser 46 
depositados em urna preparada para tal. Iniciou-se, então, a 47 
chamada em ordem alfabética, sendo entregue individualmente 48 
a cédula para votação secreta. Concluída a votação, procedeu-49 
se a apuração acompanhada pelo Prof. Paulo Schor, cujo 50 
resultado lido pelo Presidente foi: 10 (dez) votos para a chapa 51 
1, composta pelos professores Paulo Augusto de Lima Pontes e 52 
Sergio Antonio Draibe, Diretor e Vice respectivamente; 2 (dois) 53 
votos para a chapa 3, composta pelos professores Ana Luisa 54 
Hoffling L. Farah e Hugo Pequeno Monteiro, Diretor e Vice 55 
respectivamente; 1 (um) voto para a chapa 2, composta pelos 56 
professores Luc Louis M. Weckx e Reinaldo Salomão, Diretor e 57 
Vice respectivamente e 2 (dois) votos nulos, totalizando 15 58 
(quinze) votos. Nada mais havendo para tratar e estando todos 59 
de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria 60 
Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 61 


