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

 3 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e onze, 4 
nesta cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro 5 
“Leitão da Cunha”, reuniram-se ordinariamente 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, Ana Luisa Hofling Lima Farah, Antonio Carlos Lopes, 10 
Beatriz Castilho, Danilo Angelo Pereira da Silva, Eliane Beraldi 11 
Ribeiro, Flavio Faloppa, Gisele Cristina dos Santos Vieira, Helena 12 
Bonciani Nader, Ieda Aparecida Carneiro, João Alessio Juliano 13 
Perfeito, Jose Carlos Del Grande, Luc Louis Maurice Weckx, 14 
Lucila Amaral Carneiro Viana, Luiz Aurélio Mestriner, Marcia 15 
Grijol, Maria Cecilia Sonzogno, Maria Angélica Sorgini Peterlini, 16 
Maria Cristina Gabrielloni, Maria José Conceição dos Santos, 17 
Ramiro Anthero de Azevedo, Reinaldo Salomão, Sergio Antonio 18 
Draibe. Justificaram a ausência: Álvaro Nagib Atallah, Dante 19 
Marcello Claramonte Gallian, Eduardo Alexandrino Medeiros, 20 
Ivan Maynart Tavares, Latife Yazigi e Paulo Schor, que foram 21 
substituídos respectivamente pelos suplentes: Antonio Carlos de 22 
Camargo Filho e Maysa Seabra Cendoroglo. Havendo "quorum" 23 
com a presença de 24 membros, o Prof. Paulo Pontes iniciou a 24 
reunião com os INFORMES: 1) O Prof. Paulo lembrou que na 25 
reunião passada foi apresentado o organograma e solicitado que 26 
os membros enviassem sugestões. Disse que o Prof. João Aléssio 27 
fez uma sugestão que deverá ser esmiuçada no regimento interno. 28 
2) A Sra. Nilce Manfredi – Assessora Financeira apresentou o 29 
fluxograma financeiro composto pela revisão do orçamento de 30 
2011, planejamento orçamentário de 2012, que pela primeira vez 31 
está sendo feito separado por campi. Explicou a estrutura de 32 
verbas que o campus São Paulo possui, de acordo com a 33 
organização por origem e execução e apresentou as principais 34 
despesas do campus. 3) Com relação a transmissão das reuniões 35 
do conselho, o Sr. Paulo Lopes explicou que verificou com o 36 
Departamento de Tecnologia da Informação que as reuniões 37 
podem ser transmitidas apenas para o campus São Paulo e que já 38 
foi disponibilizado um ponto para que a mesma seja feita. 4) O 39 
Prof. Paulo Pontes informou que a Escola Paulista de 40 
Enfermagem criou 4 Departamentos: Enfermagem Pediátrica, 41 
Enfermagem Clínica e Cirúrgica, Administração e Saúde Coletiva 42 
e Enfermagem na saúde da Mulher. Explicou que compete ao 43 
campus apenas verificar se essas criações geram alterações 44 



orçamentárias, físicas ou administrativas. 5) Informou que o Prof. 45 
Walter Manna Albertoni encaminhou um ofício ao Sr. Luiz 46 
Cláudio Costa – Secretário de Educação Superior, expondo o 47 
problema da verba oriunda do Programa Nacional de 48 
Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. O Prof. 49 
João Aléssio solicitou que a relação entre a Universidade e o 50 
Hospital fosse colocada como pauta em uma próxima reunião. 6) 51 
O Prof. Paulo convidou a todos para a sessão solene de posse nos 52 
cargos de Diretor do Campus São Paulo, Diretor da Escola 53 
Paulista de Medicina e Diretora da Escola Paulista de 54 
Enfermagem que será no dia 30/06 às 12 horas no teatro Marcos 55 
Lindenberg. Após os informes o Prof. Paulo colocou para 56 
aprovação a ata de 31.05.11 que foi aprovada com ressalvas que 57 
se encontram no final desta. ORDEM DO DIA: No primeiro item, 58 
Transferência de atividades da Pró-Reitoria de Graduação para o 59 
campus – O Prof. Paulo lembrou que na última reunião foram 60 
aprovadas as transferências de algumas atividades para o 61 
campus, entre elas o CEDESS e que a Profa. Helena Nader 62 
questionou se a atividade do centro era própria do campus. A 63 
Profa. Cecília Sonzongo explicou que o CEDESS era um órgão 64 
complementar, criado no campus São Paulo com ênfase 65 
interdepartamental tendo por finalidade o desenvolvimento de 66 
atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, no 67 
campo da educação relacionada com a saúde. Após discussão e 68 
sugestão dos membros o Prof. Paulo colocou em votação a 69 
proposta da Profa. Helena Nader para que o CEDESS permaneça 70 
no campus São Paulo e que o órgão seja orçamentado por verba 71 
oriunda da Reitoria, pois é um centro que atende toda a 72 
universidade. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 73 
unanimidade. O Prof. Paulo informou ainda que o Laboratório 74 
Multidisciplinar também será vinculado ao campus São Paulo, o 75 
que foi aceito por unanimidade. No segundo item, Indicação de 76 
Curador - FAP – O Prof. Paulo explicou que faltou a indicação do 77 
suplente e que o mesmo indicou ad referendum o Prof. Luc Louis 78 
Maurice Weckx. Colocada em votação o conselho referendou por 79 
unanimidade a indicação. No terceiro item, Indicação de docente 80 
– Comissão de Licitação campus São Paulo – O Prof. Paulo 81 
explicou que o Prof. Osmar Rotta que havia sido indicado para 82 
presidir a comissão não aceitou, por isso precisaria da indicação 83 
de outro docente. Após discussão, o conselho sugeriu que fosse 84 
consultado o Prof. Marcos Bozzi e o Sr. Roberto Campos. No 85 
quarto item, Incorporação do prédio da Escola Paulista de 86 
Enfermagem à UNIFESP – O Prof. Paulo explicou que o prédio 87 
ocupado pela Escola Paulista de Enfermagem pertence à SPDM. 88 



Disse que acha importante esta solicitação, mas enquanto não for 89 
resolvida a questão do Hospital São Paulo o conselho estaria se 90 
precipitando com esta discussão. Após sugestões dos membros o 91 
Prof. Paulo sugeriu que seja feita uma moção de apoio de que a 92 
Escola Paulista de Enfermagem deva ter um prédio próprio, 93 
podendo ser o espaço que ocupa atualmente ou não. Colocada em 94 
votação a sugestão do Prof. Paulo foi aprovada por unanimidade. 95 
No quinto item, Indicação de nomes para compor o comitê de 96 
Consultores Científicos “ad hoc” externos à UNIFESP do FADA – O 97 
Prof. Antonio Carlos solicitou que esta indicação seja 98 
encaminhada para discussão nas Unidades Universitárias. A 99 
solicitação foi acatada por unanimidade. No sexto item, Normas 100 
para gestão de espaço físico – campus São Paulo e indicação dos 101 
membros – O Prof. Paulo lembrou que na primeira reunião do 102 
conselho sugeriu que a Profa. Rosana Alencar permanecesse na 103 
presidência da comissão e solicitou a indicação de dois membros. 104 
Lembrou ainda, que essa solicitação foi aceita pelo conselho, mas 105 
com o pedido de que as normas fossem reformuladas. Apresentou 106 
as modificações e após discussão e sugestão dos membros e não 107 
havendo um consenso para votação, o Prof. Paulo colocou em 108 
votação a proposta da Profa. Helena Nader de que fosse dado um 109 
prazo de um mês para que os membros encaminhassem as 110 
sugestões que achassem pertinentes. A proposta foi aprovada por 111 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos de 112 
acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella 113 
Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 114 
 115 
 116 

 117 
Ressalva a Ata de 04.08.10 118 

 119 
Na ordem do dia, item 2, linha 71 , onde se lê... O Prof. Paulo 120 
falou que o 2º e 3º andares do Edifício Jairo Ramos estão 121 
ocupados com laboratórios de pesquisa. Lembrou que já há 122 
negociações para corrigir esse erro, conduzidas pelo Prof. Del 123 
Grande. Explicou que ainda assim é fundamental ampliar o 124 
Hospital São Paulo com a ocupação de parte do 1º pavimento do 125 
Edifício Octavio de Carvalho. O pavimento térreo que já é 126 
utilizado pelo HSP, continuaria como está, com a cessão da área. 127 
Colocada em votação, a ampliação do Hospital São Paulo foi 128 
aprovada por unanimidade.. leia-se.... O Prof. Paulo esclareceu 129 
que o 2º e o 3º andares do Edifício Jairo Ramos estão ocupados 130 
com laboratórios de pesquisa e que serão futuramente ocupados 131 
pelo PS. Lembrou que já há negociações para dar andamento as 132 



modificações. Explicou que ainda assim é fundamental ampliar o 133 
Pronto Socorro com a ocupação de parte do 1º pavimento do 134 
Edifício Octavio de Carvalho. Lembrou que o pavimento térreo 135 
que já é utilizado pelo HSP, continuaria como está, com a cessão 136 
da área. Colocada em votação, a ampliação do Pronto Socorro foi 137 
aprovada por unanimidade.. item 4, linha 82, onde se lê.... 138 
Colocou como proposta o nome do Prof. Osmar Rotta que foi 139 
aprovado por unanimidade.; leia-se.... Colocou como proposta a 140 
indicação do nome do Prof. Osmar Rotta que foi aprovado por 141 
unanimidade. O Prof. Paulo disse que irá consultar se o mesmo 142 
aceita a indicação. item 8, linha 171, onde se lê.... Conselho 143 
Estudantil.; leia-se.... Conselho de Assuntos Estudantis. 144 


