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

 3 
Aos trinta dias do mês de agosto 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: Adelina Morais Camilo, Alvaro 9 
Nagib Atallah, Ana Luisa Hofling Lima Farah, Antonio Carlos 10 
Lopes, Beatriz Castilho, Dante M. C. Gallian, Eliane Beraldi 11 
Ribeiro, Flavio Faloppa, Heloisa Allegro Baptista, Ieda Aparecida 12 
Carneiro, João Alessio J. Perfeito, Jose Carlos Del Grande, Luc 13 
Louis Maurice Weckx, Lucila Amaral Carneiro Viana, Luiz A. 14 
Mestriner, Marcia Grijol de Oliveira, Maria Angélica S. Peterlini, 15 
Maria Cecilia Sonzogno, Maria Cristina Gabrielloni, Maria José 16 
Conceição dos Santos, Paulo Roberto de L. Lopes, Paulo Schor, 17 
Sergio Antonio Draibe e Talline Barbosa Bufoni. Justificaram a 18 
ausência: Eduardo Alexandrino S. de Medeiros, Helena B. Nader, 19 
Latife Yazigi, Reinaldo Salomão. A Profa. Latife Yazigi foi 20 
substituída pelo Prof. Ramiro A. de Azevedo. Havendo "quorum" 21 
com a presença de 26 membros, o Prof. Paulo Pontes iniciou a 22 
reunião com os Informes das Congregações: Escola Paulista de 23 
Medicina - O Prof. Antonio Carlos Lopes informou que a Escola 24 
está trabalhando no limite de funcionários e espaço físico, uma 25 
vez que as Pró-Reitorias estão direcionando as atividades que são 26 
de competência da Escola, como por exemplo 100 bancas 27 
examinadoras/mês. Disse que o regimento já está quase pronto e 28 
que a reforma curricular está bastante adiantada. O Prof. Paulo 29 
disse que com a saída da Secretaria de Planejamento a diretoria 30 
da Escola pode ocupar transitoriamente este espaço, até que se 31 
iniciem as mudanças conforme aprovação do conselho. 2) A Profa. 32 
Lucila A. Vianna informou que a Escola Paulista de Enfermagem 33 
tem a questão do prédio pendente, pois até o momento não tem a 34 
definição se ficará com a UNIFESP ou SPDM. Disse que a Escola 35 
tem um projeto de uma sala multiuso para os alunos; Está 36 
tentando juntamente com a diretoria do campus resolver a 37 
questão de pessoal, pois a funcionária que está ligada a 38 
PROGRAD está em greve, o que está ocasionando atraso nos 39 
trabalhos. Estão trabalhando em um novo currículo, projetando 40 
novos cursos e os departamentos estão fazendo planejamentos 41 
individuais dos professores e técnicos administrativos com ênfase 42 
nas relações exteriores e inovações em novos projetos de fomento 43 
e também na integração docente-assistência no Hospital 44 



Universitário. Informes da Diretoria do campus: 1) O Prof. 45 
Sergio Draibe informou que a comissão nomeada para estudar as 46 
necessidades de informática das Unidades Universitárias, 47 
composta pelos professores Henrique Lerderman, Iveth 48 
Yamaguchi, Heimar Marin e coordenada por ele teve uma reunião 49 
para discutir as demandas dos usuários nas áreas básicas e 50 
clínicas, além de alguns edifícios específicos do campus. Informou 51 
que nessa reunião participou o Sr. Marcello de Pietro, diretor do 52 
Departamento de Tecnologia da Informação, para que o mesmo 53 
colocasse o que a universidade está provendo para os campi. Em 54 
seguida fez um breve relato das demandas apresentadas pelos 55 
presentes na reunião. 2) O Prof. Paulo comunicou que o Sr. 56 
Danilo Angelo, Diretor Administrativo do campus, pediu demissão 57 
e que até o momento não há nenhum nomeado para substituí-lo. 58 
3) O Sr. Paulo Lopes apresentou a nova sala de tele presença. 59 
Explicou que esta sala era consequência de um projeto da Rede 60 
Universitária de Tele Medicina, financiado pela FINEP e 61 
gerenciado pela rede nacional de ensino e pesquisa. Disse que 62 
esta sala foi montada no 5º andar do edifício Octavio de Carvalho 63 
e que a inauguração está dependendo da rede nacional que 64 
definirá a cerimônia de inauguração. 4) O Prof. Faloppa informou 65 
que na semana passada, após uma reunião em Brasília com a 66 
participação do Prof. José Roberto Ferraro, foi definida a situação 67 
do Hospital São Paulo depois do compartilhamento. O hospital 68 
vinha recebendo 9,6% do orçamento e a partir deste ano após 69 
uma reclassificação passou a receber 11%. Paralelo a isto, disse 70 
que após uma reunião em janeiro com o Secretário Estadual, 71 
onde foram pautados os Hospitais Universitários, o Hospital São 72 
Paulo juntamente, com outro setes hospitais, receberão em três 73 
anos uma verba de 70 milhões cada um para investimento na sua 74 
estrutura física. 5) O Prof. Paulo informou que será feita uma 75 
modificação no projeto de ocupação do edifício Octavio de 76 
Carvalho com relação a duas salas que deverão ser adaptadas 77 
para salas de informática. 6) Disse que o imóvel ocupado pelo 78 
Centro Alfa de Habilidades, terá o aluguel pago pela SPDM até 79 
dezembro e que após esse prazo o centro deverá ser alocado em 80 
outro imóvel. 7) O Sr. Alexandre Domingues, assessor para 81 
assuntos institucionais, fez uma apresentação sobre a situação 82 
dos imóveis alugados. Explicou que no início do ano foi publicado 83 
um decreto impedindo a renovação ou criação de novos contratos 84 
sem o aval do Ministério do Planejamento. Com isso, 40 imóveis 85 
estão aguardando a autorização para renovação do contrato. O 86 
Prof. Paulo explicou que por determinação do governo a UNIFESP 87 
não pode negociar livremente com os proprietários e que essa 88 



negociação deve ser pautada em limites obtidos através de uma 89 
empresa de avaliação de imóveis. O Sr. Alexandre disse que 90 
alguns imóveis estão com problemas na renovação por conta do 91 
valor avaliado pela empresa licitada para este fim, porque está 92 
abaixo da expectativa dos proprietários. Explicou ainda que é 93 
necessária mão de obra qualificada para fazer as renovações e no 94 
momento o campus não dispõe. O Prof. Paulo explicou que com a 95 
mudança da Reitoria, grande parte dos funcionários foram 96 
transferidos, restando apenas um servidor para cuidar de toda a 97 
parte de imóveis, o que é insuficiente e está causando um grande 98 
transtorno. Outro fato complicador é o relatório da ocupação do 99 
imóvel que tem que ser encaminhado para a PROADM liberar o 100 
pagamento do aluguel. Disse que no ano passado, o Ministério 101 
Público solicitou que fosse feito um termo entre a SPDM e a 102 
UNIFESP com os prédios próprios e alugados, com contrapartida 103 
proporcional a ocupação da área de assistência. Explicou que 104 
esse termo ainda não foi celebrado e que na semana passada, 105 
chegou um ofício solicitando as cópias desses termos. Disse que 106 
para realizar todas essas tarefas, o campus necessita de recursos 107 
humanos. Após os informes o Prof. Paulo colocou para aprovação 108 
as atas 28.06, 12.07 e 26.07 que foram aprovadas sem 109 
ressalvas. A Profa. Rosana questionou a composição da Comissão 110 
de Espaço Físico. O Prof. Paulo informou que será: Presidente 111 
indicado pelo conselho, dois docentes indicados pelo conselho, 112 
um representante de cada Unidade Universitária, Diretor 113 
Administrativo do campus, Chefe da Divisão de Engenharia do 114 
campus e o Diretor Administrativo do HU. Com relação aos 115 
docentes indicados pelo conselho, disse que fará a indicação ad 116 
referendum. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Remanejamento 117 
da verba orçamentária – A Sra. Nilce Manfredi fez uma 118 
apresentação da posição atual orçamentária da verba OCC. Disse 119 
que a verba liberada para obras do campus São Paulo é de 15 120 
milhões e deverá ser solicitado até 31/08, o remanejamento de R$ 121 
7 milhões para custeio, mantendo 8 milhões para atender as 122 
despesas de obras previstas ainda em 2011. Explicou que é 123 
inviável a utilização dos 15 milhões em obra e por este motivo 124 
deverá ser pedido o remanejamento após a aprovação do 125 
Conselho. Colocado em votação o remanejamento da verba foi 126 
aprovado por unanimidade. No segundo item, Obrigações 127 
tributarias a pagar – A Sra. Nilce explicou que estão sendo pagos 128 
impostos de importação com as respectivas multas de importação 129 
realizada há muitos anos, cujo pagamento de impostos estava em 130 
negociação, resultando agora na obrigação da UNIFESP pagar. 131 
Disse que estão sendo utilizados recursos do campus São Paulo 132 



para essa finalidade no valor de R$ 2.729.717,14 - 2011 e R$ 133 
2.527.261,30 - 2012, totalizando R$ 5.256.978,44. O Prof. Paulo 134 
explicou que ocorreram algumas irregularidades na importação e 135 
a UNIFESP foi julgada culpada. Colocado em discussão o 136 
Conselho decidiu aprovar, por unanimidade, a proposta do Prof. 137 
Sergio Draibe, de que este assunto é pertinente a UNIFESP como 138 
um todo e não do campus São Paulo, devendo ser encaminhado 139 
para discussão no CONSU. 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 


