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 3 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e onze, 4 
nesta cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro 5 
“Leitão da Cunha”, reuniram-se extraordinariamente os senhores 6 
membros do Conselho do Campus São Paulo da Universidade 7 
Federal de São Paulo, sob a presidência do Prof. Paulo Augusto de 8 
Lima Pontes. Estiveram presentes os membros: Adelina Morais 9 
Camilo, Álvaro Nagib Atallah, Ana Luisa Hofling Lima Farah, 10 
Antonio Carlos Lopes, Beatriz Castilho, Flavio Faloppa, Heloisa 11 
Allegro Baptista, Ieda Aparecida Carneiro, Ivan Maynart Tavares, 12 
João Alessio Juliano Perfeito, Jose Carlos Del Grande, Luc Louis 13 
Maurice Weckx, Lucila Amaral Carneiro Viana, Luiz Aurélio 14 
Mestriner, Marcia Grijol, Maria Angélica Sorgini Peterlini, Maria 15 
José Conceição dos Santos, Paulo Roberto de Lima Lopes, Paulo 16 
Schor, Reinaldo Salomão, Rosane Cristina Piedade Tamada, 17 
Sergio Antonio Draibe. Justificaram a ausência: Dante Marcello 18 
Claramonte Gallian, Eduardo Alexandrino Medeiros, Eliane 19 
Beraldi Ribeiro e Maria Cecilia Sonzogno. Havendo "quorum" com 20 
a presença de 24 membros, o Prof. Paulo Pontes iniciou a reunião 21 
com os Informes das Congregações: Escola Paulista de Medicina 22 
– O Prof. Antonio Carlos Lopes informou que no dia 26 de 23 
setembro foi inaugurada a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 24 
que deverá iniciar os seus trabalhos na data de hoje. Escola 25 
Paulista de Enfermagem – A Profa. Lucila informou que participou 26 
de um congresso das Escolas de Enfermagem em Coimbra. 27 
Informes da Diretoria do campus: 1) O Prof. Paulo apresentou a 28 
Sra. Rosane Cristina Piedade Tamada – Diretora Administrativa. 29 
2) Informou que está sendo realizada a descentralização 30 
administrativa que deverá ser concluída provavelmente em 2012, 31 
inclusive com a passagem da responsabilidade gestora para a 32 
direção dos campi. Explicou que nesse processo a direção do 33 
campus está tendo dificuldade de diálogo com a Reitoria e 34 
diretorias e que após algumas negociações chegou-se a conclusão 35 
de que será realizada toda semana uma reunião com 36 
representantes da Reitoria no campus, para fortalecer a 37 
administração. 3) Informou ainda que irá realizar reuniões com 38 
os chefes de departamentos acadêmicos e administrativos para 39 
obter informações das demandas administrativas. O Prof. João 40 
Alessio questionou sobre a informação dada pelo CONSU, a 41 
respeito do aumento de servidores técnicos administrativos que 42 
iriam para a Reitoria e da possível reposição para o campus. O 43 
Prof. Paulo explicou que existem 250 pessoas concursadas, mas 44 



que não existe o código de vaga, portanto terá que aguardar a 45 
liberação. Disse que o que está contribuindo para o andamento 46 
do campus são alguns funcionários da SPDM que estão na 47 
Diretoria do campus e na Diretoria Administrativa. O Prof. João 48 
Alessio sugeriu que fosse feito pelo conselho uma moção para 49 
expor a dificuldade com relação a falta dessas vagas. O Prof. 50 
Antonio Carlos Lopes solicitou que constasse em ata: “Como é 51 
muito importante a vinda dos representantes da Reitoria no 52 
campus, que ficasse registrado que as Unidades Universitárias 53 
que aqui estão presentes fossem convidadas para essa reunião, 54 
pois seria uma falta de elegância com relação a essas unidades 55 
que representam esse campus na sua essência não participarem 56 
quando vem para cá essas pessoas que são importantes para a 57 
universidade. Como não é deliberativo eu gostaria que o conselho 58 
se manifestasse em relação a esse assunto. O segundo item que 59 
eu queria abordar é que as Unidades Acadêmicas tem uma 60 
representação bem definida que são as Unidades Universitárias e 61 
eu acho que chamar os departamentos para reuniões é uma 62 
atitude puramente política e a gente sabe o que tem por trás disso 63 
de tal forma que os representantes das unidades acadêmicas 64 
junto ao campus são as unidades universitárias que trariam os 65 
problemas para o campus e não uma reunião especificamente 66 
realizada com as unidade acadêmicas, pois isso pula a posição da 67 
Escola Paulista de Medicina e da Escola Paulista de Enfermagem, 68 
a postura não é uma das mais elegantes frente a Escola Paulista 69 
de Medicina. Eu não estou preocupado com o que diz o 70 
regimento, porque o estatuto e o regimento pode permitir tudo, 71 
mas acima de tudo existe a elegância nas posturas e coerências e 72 
isso é totalmente desagradável e vou levar para a congregação do 73 
quanto a escola representa a intermediação diante dos 74 
departamentos acadêmicos e o campus de tal forma que reunião 75 
todo mundo pode fazer com quem quiser ainda mais um órgão 76 
bem definido com o campus e gostaria que essas duas coisas 77 
ficassem bem registradas. Eu vou levar para congregação sem 78 
dúvida alguma e a outra eu gostaria que a gente fosse convidado 79 
para participar da reunião.” A Profa. Lucila disse que teria que se 80 
repensar a reunião com os departamentos, porque estaria criando 81 
uma situação diferente com os demais campus e a reitoria teria 82 
que ir em todos. Disse que foi criada uma estrutura que fortalece 83 
as Unidades Universitárias e temos outros meios para fortalecer 84 
tudo que existe e acho que devemos caminhar como estamos até 85 
agora. O Prof. Paulo explicou que talvez o informe não tenha sido 86 
entendido. Essa é uma atitude exclusivamente administrativa, se 87 
as pessoas agem politicamente não podem creditar aos outros 88 



sua postura. Explicou que é da responsabilidade do campus, 89 
segundo o estatuto, deliberar sobre a administração do campus, e 90 
que a cabe a congregação e a direção das unidades fazerem é a 91 
direção, planejamento e a realização das atividades de ensino, 92 
pesquisa e extensão não sofrerão a interferência da 93 
administração. 3) O Prof. Paulo informou que a representação dos 94 
órgãos complementares não estava definida no regimento, então 95 
de maneira democrática foram convocados todos os 96 
representantes dos órgãos e que agora com o regimento interno 97 
deverá ser feita uma eleição entre os órgãos existentes para um 98 
representante. 4) A Sra. Maria Jose informou que a greve iniciada 99 
no dia 06 de junho se encerrou no dia 26 de outubro e dentre as 100 
53 universidades que estavam em greve somente 8 continuam, 101 
devido a reivindicações internas. Após os informes o Prof. Paulo 102 
colocou para aprovação a ata de 30.08.11 que foi aprovada com 103 
1 abstenção do Prof. João Alessio que não estava presente na 104 
reunião. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Prosseguimento do 105 
estudo da ocupação do edifício da Rua Botucatu nº 821 – O Prof. 106 
Paulo lembrou que ficou decidido que este edifício será para 107 
atendimento de cirurgias ambulatoriais e que a estrutura está 108 
voltada para um hospital. Disse que o processo está em 109 
andamento por isso não haverá deliberação, mas que todas as 110 
opiniões serão levadas para o conselho gestor. Em seguida 111 
apresentou o layout de ocupação do prédio e como o mesmo será 112 
ocupado. O Prof. Faloppa disse que a idéia é levar os 113 
ambulatórios de procedimentos e fazer um centro cirúrgico de 114 
rotina. Após sugestões dos membros o Prof. Paulo finalizou a 115 
discussão e disse que levará para o conselho gestor as propostas 116 
de diminuir as áreas de anfiteatros deixando um ou dois grandes 117 
com acesso separado, salas de reuniões nos andares e interligar o 118 
centro cirúrgico com essas salas. No segundo item, Centro Alfa 119 
de Habilidades – O Prof. Paulo informou que o Prof. João Aléssio 120 
solicitou que esse assunto fosse colocado em pauta. Explicou que 121 
o imóvel que o centro ocupa tem o aluguel pago pela SPDM e que 122 
a mesma se comprometeu a pagar o aluguel até o mês de 123 
dezembro. Explicou ainda que o proprietário não quer firmar um 124 
contrato com a UNIFESP e que no momento o centro poderia ser 125 
alocado em um lugar menor até ter um local definitivo. O Prof. 126 
João Alessio explicou que este centro foi uma enorme vitória 127 
dentro da universidade e que, se está subutilizado, é por 128 
problemas dos docentes. É uma estrutura que deverá ser 129 
resolvida no futuro com uma participação mais ativa de uma 130 
estrutura de ensino. A Profa. Lucila disse que cabe as unidades 131 
universitárias formar uma comissão para ver o que deverá ser o 132 



novo centro de simulação, deve ser realizado um estudo das 133 
necessidades para ver qual área será preciso no futuro. Após 134 
discussão o Prof. João Alessio sugeriu a criação de uma comissão 135 
para verificar a manutenção do centro, tendo como presidente o 136 
Prof. Paulo Pontes, os diretores das Unidades Universitárias, 137 
Profa. Helena Nader, Prof. Álvaro Athala, Profa. Rosana Alencar e 138 
Prof. Flavio Faloppa. Colocada em votação a proposta foi 139 
aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e 140 
estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu 141 
Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 142 


