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

 3 
Aos doze dias do mês de julho 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. Estiveram presentes os membros: Álvaro 8 
N. Atallah, Antonio Carlos Lopes, Beatriz Castilho, Eliane 9 
Beraldi Ribeiro, Flavio Faloppa, Gisele Cristina dos Santos 10 
Vieira, Hugo Pequeno Monteiro, Ieda Aparecida Carneiro, João 11 
Alessio Juliano Perfeito, Jose Carlos Del Grande, Luc Louis 12 
Maurice Weckx, Marcelo Cunio Machado Fonseca, Maria 13 
angélica S. Peterlini, Maria Cecilia Sonzogno, Paulo Roberto de 14 
Lima Lopes, Sédna Amalia Ferreira Soares, Sergio Antonio 15 
Draibe. Justificaram a ausência: Adelina Morais Camilo, Luiz 16 
Aurélio Mestriner, Paulo Schor e Reinaldo Salomão que foram 17 
substituídos pelo suplentes: Antonio Carlos de Camargo 18 
Carvalho e Maysa Seabra Cendoroglo. Havendo "quorum" com a 19 
presença de 18 membros, o Prof. Paulo Pontes iniciou a 20 
reunião com os INFORMES: 1) O Prof. Paulo informou que o 21 
Setor de Manutenção não possui funcionários suficientes para 22 
atender todo campus e que devido a esse problema está se 23 
estudando a possibilidade de terceirizar o serviço, dentro das 24 
normas legais. 2) Informou que o Sr. Dorival Carreira será 25 
contratado novamente para opinar sobre a estruturação da 26 
universidade. 3) O Prof. Paulo informou que daria por 27 
encerrada a discussão do organograma, pois não havia 28 
recebido nenhuma sugestão por parte dos membros do 29 
conselho. Em seguida apresentou as modificações realizadas 30 
no mesmo e devido as sugestões e não concordância dos 31 
membros durante a apresentação, o conselho solicitou que este 32 
assunto viesse como pauta na próxima reunião. “O Prof. Jose 33 
Del Grande solicitou que constasse em ata que ele não 34 
concorda que a Reitoria fique acima do Hospital São Paulo, 35 
como foi apresentado”.ORDEM DO DIA: No primeiro item, 36 
Projeto de ocupação do Edifício Octávio de Carvalho – O Prof. 37 
Paulo lembrou que o conselho já havia aprovado no 1º andar a 38 
extensão horizontal do Pronto Socorro e no 2º andar a 39 
ampliação dos anfiteatros. Apresentou o projeto de ocupação e 40 
lembrou que o térreo já é ocupado pela Neuro e Ortopedia e irá 41 
continuar assim, o 1º andar será a extensão horizontal do 42 
Pronto Socorro como já foi aprovado, tendo associado a ele o 43 
NAI e o 2º andar seria a ampliação dos anfiteatros. O Prof. 44 



Antonio Carlos disse que iria marcar uma reunião com a 45 
Comissão de Espaço Físico para discutir a área destinada a 46 
Escola Paulista de Medicina. A Profa. Beatriz propôs colocar 47 
em votação os andares de anfiteatro e hospital e deixar os 48 
demais para uma outra reunião, após reunião das Unidades 49 
com a Comissão de Espaço Físico. O Prof. Luc propôs que 50 
aprovasse o projeto deixando suspensa a coordenadoria de 51 
curso. Após ampla discussão, o prof. Paulo colocou em votação 52 
a proposta de deixar em aberto o 3º e 4º andar e aprovar o 53 
restante que recebeu 8 votos a favor. Em seguida a proposta de 54 
deixar somente os espaços da coordenadoria de cursos, 55 
GRICES e NUPI que recebeu 6 votos a favor e 2 abstenções. No 56 
segundo item, Projeto de ocupação parcial e acabamento 57 
externo do Edifício da Rua Botucatu nº 821 – O Prof. Paulo 58 
lembrou que já havia sido definido que esse edifício seria para 59 
atendimento ambulatorial e cirurgias ambulatoriais e agora era 60 
preciso legalizar a ocupação do térreo, primeiro e segundo 61 
andares que já estão ocupados pelo Departamento de 62 
Oftalmologia e fazer o fechamento do edifício para evitar 63 
problema de infiltração. Disse que o projeto arquitetônico terá 64 
um custo de aproximadamente 300 mil e a adaptação e 65 
fechamento um custo de 3 milhões e que para isso será 66 
utilizada a verba de 15 milhões como já havia sido 67 
apresentando ao conselho. Disse ainda que o Hospital São 68 
Paulo fará o projeto inicial e doará o mesmo para a 69 
universidade para posterior abertura de licitação. O Prof. 70 
Faloppa explicou que está sendo realizado um estudo para 71 
levar a este edifício as áreas de procedimento. Após discussão 72 
o Prof. Paulo colocou em votação o projeto de adaptação dos 73 
três andares e o fechamento do prédio que foi aprovado por 74 
unanimidade. No terceiro item, Aprovação das edificações no 75 
campus no Projeto Plurianual – O Prof. Paulo apresentou a 76 
previsão de obras do campus São Paulo para o PPA 2012 a 77 
2015: campus São Paulo unidade Vila Clementino: Edifício 78 
Acadêmico, Edifício de Departamentos Clínicos, Edifício de 79 
Atendimento e Cirurgias Ambulatoriais, Edifício da Criança e 80 
Adolescente, Edifício de Pesquisas III e anexo, Edifício de 81 
Pesquisas II (ampliação), Edifício Biotério (ampliação), Edifício 82 
Octavio de carvalho (ampliação), Edifício de Habilidades; 83 
Campus São Paulo – unidade Santo Amaro - Edifício II; 84 
Campus São Paulo – unidade Zona Leste. Após discussão o 85 
conselho referendou o documento que foi encaminhado ao 86 
Ministério do Planejamento. O Prof. João Alessio solicitou que 87 
viesse para uma próxima reunião a unidade Zona Leste. O 88 



Prof. Paulo Pontes disse que irá criar uma comissão para 89 
discutir esse assunto. Devido ao adiantado da hora a reunião 90 
foi encerrada e será convocada uma reunião extraordinária 91 
para dar continuidade a pauta. Nada mais havendo para tratar 92 
e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para 93 
constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a 94 
presente ata. 95 


