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

 3 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e onze, nesta 4 
cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão da 5 
Cunha”, reuniram-se ordinariamente os senhores membros do 6 
Conselho do Campus São Paulo da Universidade Federal de São 7 
Paulo, sob a presidência do Prof. Paulo Augusto de Lima Pontes. 8 
Estiveram presentes os membros: Ana Luisa Hofling Lima Farah, 9 
Antonio Carlos Lopes, Beatriz Castilho, Flavio Faloppa, Helena 10 
Bonciani Nader, Ieda Aparecida Carneiro, Jose Carlos Del 11 
Grande, Latife Yazigi, Luc Louis Maurice Weckx, Lucila Amaral 12 
Carneiro Viana, Luiz Aurélio Mestriner, Marcia Grijol de Oliveira, 13 
Maria José Conceição dos Santos, Paulo Schor, Reinaldo 14 
Salomão, Sergio Antonio Draibe. Justificaram a ausência: Eliane 15 
Beraldi Ribeiro, João Alessio Juliano Perfeito, Maria Cecilia 16 
Sonzogno, Paulo Roberto de Lima Lopes, que foram substituídos 17 
respectivamente pelos suplentes: Antonio Carlos Carvalho, Maysa 18 
Seabra Cendoroglo e Sonia Abdalla Iglesias. Havendo "quorum" 19 
com a presença de 20 membros, o Prof. Paulo Pontes iniciou a 20 
reunião com os INFORMES: Comunicou que as reuniões do 21 
conselho estão sendo transmitidas na intranet. 2) Informou que 22 
foi assinado o termo aditivo entre a SPDM e a UNIFESP que 23 
resultou na sessão de uso compartilhado do Hospital São Paulo e 24 
que até o momento satisfaz as exigências do Ministério da Saúde 25 
e Educação, com isso o Hospital São Paulo é considerado um 26 
Hospital Universitário, o que possibilita o recebimento da verba 27 
do REHUF. 3) Relatou que foi realizado um estudo no Setor de 28 
Manutenção e foi constatado que atualmente existem 61 29 
funcionários no campus, sendo 20 servidores e 41 celetistas. 30 
Destes 20 servidores, 11 estão em processo de aposentadoria ou 31 
licença saúde restando somente 9 ativos o que torna o 32 
funcionamento do setor inviável. Para resolver esse problema está 33 
se estudando a terceirização deste serviço e o aproveitamento 34 
destes servidores como zeladores dos edifícios. 4) Informou que o 35 
Departamento de Engenharia e Infraestrutura estará ligado à 36 
Reitoria e será responsável por definir as normas e controlar a 37 
execução. O campus São Paulo terá uma Divisão de Engenharia 38 
que irá atender somente as demandas do campus. Com relação a 39 
área de informática, informou que foi criada uma comissão com 40 
um representante de cada Unidade Universitária, um 41 
representante do campus e um do Hospital. Esta comissão irá 42 
definir as necessidades de ensino, pesquisa e extensão. Após 43 
sugestão da Profa. Helena Nader ficou definido que será indicado 44 



um representante da Ciências Básicas para participar desta 45 
comissão. 4) Informou que o Prof. Mario solicitou apoio da 46 
instituição para o programa CEDID da FAPESP. Este programa 47 
dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, visa à seleção de 15 48 
propostas para a criação de centros e a FAPESP reservará até R$ 49 
45 milhões por ano para implementação deste programa e cada 50 
CEPID poderá receber até R$ 4 milhões anuais por um período 51 
inicial de cinco anos, renováveis por mais dois períodos de três 52 
anos. Disse que o campus não possui infra-estrutura para 53 
atender as necessidades deste programa e que solicitará o apoio 54 
do Departamento de Psiquiatria. 5) Comunicou que o projeto do 55 
edifício da Rua Botucatu nº 821 será patrocinado pelo Hospital 56 
São Paulo e assim que for finalizado dará inicio a licitação para 57 
fechamento e legalização dos 3 primeiros andares. ORDEM DO 58 
DIA: No primeiro item, Critérios e indicação de 3 (três) 59 
representantes do campus para Comissão de Assuntos 60 
Internacionais – O Prof. Paulo explicou que a Assessoria de 61 
Assuntos Internacionais solicitou a indicação de três 62 
representantes do campus e trouxe esse assunto para o conselho 63 
definir os critérios de escolha e a indicação desses 64 
representantes. A Profa. Maysa explicou que faz parte da 65 
assessoria internacional criou três grupos de trabalho um para 66 
fazer o planejamento da projeção da universidade, outro para 67 
estabelecer os convênios e um de mobilidade acadêmica que é 68 
recepção dos alunos in e out. Disse que a partir da criação da 69 
secretaria ficou estabelecido uma nova estrutura, por isso foi 70 
solicitado a indicação destes três representantes. Após discussão 71 
foi sugerido como critério a indicação de um representante de 72 
cada Unidade Universitária e um representante das Ciências 73 
Básicas. Os nomes propostos foram Profa. Mavilde da Luz 74 
Pedreira representante da Escola Paulista de Enfermagem, Prof. 75 
Eduardo Alexandrino Medeiros pela Escola Paulista de Medicina e 76 
Profa. Helena Nader representante das Ciências Básicas. 77 
Colocado em votação, os critérios e representantes foram 78 
aprovados por unanimidade. No segundo item, Organograma do 79 
campus São Paulo – apresentação final – O Prof. Paulo apresentou 80 
a versão final do organograma com as alterações que foram 81 
sugeridas pelo conselho e informou que após aprovação do 82 
conselho o mesmo será encaminhado para a Pró-Reitoria de 83 
Administração. Solicitou que as Unidades Universitárias 84 
encaminhem seus organogramas. Com relação ao 85 
questionamento da Unidades Santo Amaro e Zona Leste que 86 
estavam ligadas ao campus e a Pró-Reitoria Extensão, o Prof. 87 
Paulo explicou que era devido as atividades de extensão 88 



realizadas. A Profa. Helena Nader disse que não importa se a 89 
gerência destas unidades estão no campus ou na Pró-Reitoria de 90 
Extensão, estas unidades devem estar ligadas diretamente ao 91 
campus. Disse que da maneira que foi apresentado ela não 92 
aprova e manifesta sua contrariedade, pois desta forma quem irá 93 
decidir o futuro do campus será a Reitoria. Estas duas unidades 94 
são do campus São Paulo e não da extensão. Após discussão e 95 
sugestão foi definido que estas unidades serão ligadas ao 96 
campus. Colocado em votação o organograma foi aprovado por 19 97 
votos a favor e 1 contra. No terceiro item, Projeto de ocupação do 98 
Edifício Octávio de Carvalho – 3º e 4º andares – O Prof. Paulo 99 
apresentou a ocupação do 3º e 4º andares e explicou que as 100 
modificações foram feitas de acordo com o consenso e solicitação 101 
das diretorias das Unidades Universitárias. Colocado em votação 102 
o projeto foi aprovado por unanimidade. No quarto item, Normas 103 
para gestão de espaço físico – campus São Paulo e indicação dos 104 
membros – O Prof. Paulo apresentou as modificações nas normas, 105 
de acordo com as sugestões que foram feitas pelo conselho. Após 106 
discussão o conselho sugeriu que a composição da comissão seja 107 
presidente docente indicado pelo conselho, 2 (dois) docentes 108 
indicados pelo conselho, 1 (um) representante da cada Unidade 109 
Universitária, Diretor Administrativo do campus São Paulo, Chefe 110 
da Divisão de Engenharia do campus São Paulo e o Diretor 111 
Administrativo do HU. Colocadas em votação as alterações e 112 
composição da comissão foram aprovadas 19 votos a favor e 1 113 
abestenção. No quinto item, Normas de uso e ocupação de áreas 114 
dos edifícios PI e PII – O Prof. Paulo explicou que o Prof. Arnaldo 115 
Colombo e o Prof. Antonio Carlos decidiram após reunião que 116 
essas normas ficarão vigentes até o término dos regimentos. O 117 
Prof. Paulo colocou em votação as normas que foram aprovadas 118 
por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos 119 
de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria 120 
Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 121 


