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

 3 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e doze, nesta cidade 4 
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, Ana 9 

Luisa Hofling Lima Farah, Antonio Carlos Lopes, Eliane Beraldi 10 
Ribeiro, Flavio Faloppa, Ieda Aparecida Carneiro, Janine 11 
Schirmer, João Alessio J. Perfeito, Luiz Aurelio Mestriner, Maria 12 
Angélica S. Peterlini, Maria Jose Conceição dos Santos, Rosane 13 
Cristina Piedade Tamada, Sergio Antonio Draibe, Sonia Maria O. 14 

Barros, Vinicius Campos Bergamo. Justificaram a ausência: Ana 15 
Cristina Freiras de Vilhena Abrão e Suzete Maria Fustinoni que 16 

que foram substituídos respectivamente pelos suplentes: Maria 17 
Fernanda B. de Almeida e Ana Rita de Cassia Bettencourt. 18 

Havendo "quorum" com a presença de 17 membros, o Prof. Paulo 19 
Pontes iniciou a reunião com os Informes do Hospital 20 
Universitário: O Prof. Flavio Faloppa informou que pelo fato do 21 
Hospital não ter recebido o repasse do REHUF o Conselho Gestor 22 

decidiu, num plano de contingência, interromper as internações e 23 
cirurgias eletivas. Caso essa situação persista, outras medidas 24 

terão que ser tomadas com relação às urgências. Informes da 25 
Diretoria do campus: 1) O Prof. Paulo informou que os bonecos 26 

do Centro Alfa serão patrimoniados para dar seguimento ao 27 
conserto dos mesmos. 2) Disse que está sendo elaborado o projeto 28 

de um edifício que será construído onde atualmente se localiza o 29 
antigo canil e o mesmo irá albergar o CEDEME, a Técnica 30 

Operatória e o Centro Alfa de Habilidades. Este é um trabalho 31 
conjunto com a Prefeitura e a equipe do Bairro Universitário e a 32 

verba para elaboração do projeto foi doada pelo Banco Santander 33 
e está depositada na FAP. 3) Com relação ao Clube Escola 34 
informou que o termo de cessão está pronto, mas que existe uma 35 

pendência no CNPJ da Universidade no CADIN. Assim que forem 36 
pagos os IPTUS devidos este termo será assinado pela Prefeitura e 37 

será feita a cessão do clube para a Universidade. 4) Solicitou que 38 
os órgãos complementares providenciem os seus regimentos e a 39 
indicação dos coordenadores, pois assim que o regimento do 40 
campus estiver aprovado serão colocados em votação os 41 

respectivos regimentos. Disse ainda que, enquanto não houver a 42 
aprovação dos regimentos dos órgãos complementares, 43 

participarão do conselho todos os representantes destes, com 44 



direito a voz e voto, mas que os mesmos estão cientes de que esta 45 
é uma situação transitória. 5) Informou que em reunião com o Sr. 46 
Eduardo Jorge - Secretário do Meio Ambiente, o mesmo se 47 

comprometeu em trocar as árvores da região que estão 48 
apresentando risco de queda. 6) Disse que está sendo nomeada 49 

uma comissão para compor o Grupo de Trabalho de Capacitação 50 
e Educação Formal do campus São Paulo. Esta comissão será 51 

composta pelos servidores: Maria José Conceição dos Santos, 52 
Beatriz Candida Barbosa, Genilda Silvestre e Silva e José Cruz de 53 

Souza. A Sra. Conceição explicou que este projeto tem a 54 
representação das três comissões que trabalham com capacitação 55 
e desenvolvimento dos servidores técnicos administrativos e que 56 
será feito um dimensionamento do quadro de pessoal e suas 57 
necessidades. 7) Com relação ao prédio ocupado pelo Escola 58 

Paulista de Enfermagem, o Prof. Paulo informou que desconhece 59 
a informação de que a EPE será despejada deste imóvel. Disse 60 

que essa informação não partiu da Diretoria do campus ou da 61 
Reitoria, que lhe causou surpresa quando esse assunto surgiu na 62 

pauta de reivindicação dos alunos de Guarulhos e que 63 
pessoalmente repudia essa ingerência no campus São Paulo. 64 
Informou ainda que o Reitor convocou todos os interessados 65 
nesse assunto para uma reunião e que a solução imediata é o 66 

campus alugar o prédio e a SPDM que se compromete a reverter o 67 
dinheiro do aluguel para atender as necessidades de 68 

infraestrutura do imóvel. A Profa. Sonia Barros salientou que 69 
essa reivindicação foi uma determinação da congregação da EPE 70 

e não um movimento que surgiu de segmentos separados. Disse 71 
que estão sendo seguidas as negociações oficiais e que também 72 

ficou surpresa quando os alunos de Guarulhos pautaram esse 73 
assunto. Informou que ainda não notificou a Congregação e os 74 

docentes da decisão que foi tomada na reunião com o Reitor. O 75 
Prof. João Alessio disse que esse assunto deve ser revisto do 76 

ponto de vista histórico e não só financeiro e administrativo e que 77 
esse prédio deveria ser doado a Escola Paulista de Enfermagem. 78 

8) Informou que foi sancionada a lei que cria no âmbito do 79 
Ministério da Educação para redistribuição às instituições 80 

federais de ensino 19.569 cargos de Professor de 3º grau e 27.714 81 
cargos de técnicos administrativos do Plano de Carreira dos 82 
cargos Técnicos Administrativos em Educação, para serem 83 
distribuídos em todas as instituições de ensino superior. 9) 84 
Informou que o aluno de graduação eleito para compor o conselho 85 

foi o Matheus Ghossain Barbosa e não o Guilherme Salemi 86 
Riechelmann conforme foi informado na reunião de 29.05. Após 87 

os informes o Prof. Paulo colocou para aprovação a ata de 88 



29.05.12 que foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 89 
No primeiro item, Indicação dos nomes para assessorar a 90 
Comissão Eleitoral (docente / discente e técnico administrativo) – 91 

Após discussão, o conselho aprovou por unanimidade a indicação 92 
dos seguintes membros: Adelina Morais Camilo – técnico 93 

administrativo, Sonia Maria O. Barros – docente e Erika Plascak 94 
Jorge – discente a ser confirmada. No segundo item, Contratação 95 

de empresa de projetos para o campus São Paulo – O Prof. Paulo 96 
explicou que esse assunto foi posto em pauta porque o campus 97 

não está conseguindo utilizar o recurso disponível para 98 
construção por falta de pessoal para elaborar projetos. Então a 99 
solicitação é para que o conselho endosse a proposta de pedir a 100 
Reitoria a contratação de seis engenheiros para realização de 101 

projetos e assim ter condições de dar prosseguimento ao que está 102 
no plano plurianual. Após discussão o conselho aprovou por 103 

unanimidade a proposta. No terceiro item, Residência do 104 
campus São Paulo na unidade Santo Amaro – O Prof. Paulo 105 

explicou que existe a necessidade de criar residências nos 106 
diversos campi e que a PRAE solicitou ao campus que fosse 107 

disponibilizado um local para a construção da residência. Disse 108 
que o local disponível no momento seria a unidade de Santo 109 

Amaro, que tem uma área física grande e capacidade para 110 
construir cerca de oitenta alojamentos. A Profa. Maria Angélica 111 

disse que visitou o local juntamente com os alunos e que eles 112 
ficaram satisfeitos. Após discussão, a utilização do terreno foi 113 
aprovada por unanimidade. No quarto item, Apreciação do 114 

relatório e votação das propostas da Comissão de 115 
Acompanhamento dos trabalhos da Diretoria do campus São Paulo 116 

– A Profa. Rosana Puccini apresentou as propostas elaboradas 117 
pela comissão: 1-implantação do organograma do Campus com 118 

seus responsáveis  – portarias, FGs. Estabelecido como prioridade 119 
as divisões do Departamento de Engenharia e Infra-Estrutura – 120 

em curso; 2- encaminhamento, apresentação dos processos de 121 
compras, manutenção, obras, atribuições para os departamentos, 122 

organograma – agendar assim que concluir processo; 3- 123 
discussão sobre o Artigo 15 do Estatuto junto ao CONSU – 124 

discutir o momento, 4- GT para definição de uso do cartão 125 
corporativo; 5- GT para definição de critérios para abertura de 126 
concursos/mudança do código de vaga de TAEs, mudança na 127 
lotação (disciplinas/HU) – urgente; 6- Continuidade da comissão 128 

– inclusão de representantes de alunos e técnico-administrativos; 129 
7- GT para definição de critérios para abertura de 130 

concursos/mudança do código de vaga de TAEs – urgente Decreto 131 
nº7232, de 19 de julho de 2010 – urgente. A Sra. Conceição 132 



sugeriu que fosse incluído dois servidores na comissão. O Prof. 133 
Paulo disse que incluirá dois discentes e dois servidores técnicos 134 
administrativos. Após discussão colocou em votação as propostas 135 

da comissão que foram aprovadas por unanimidade. O Prof. 136 
Sergio propôs uma moção de apoio pela continuidade dos 137 

trabalhos da comissão que também foi aprovada por 138 
unanimidade. No quinto item, Aprovação do regimento do 139 

campus São Paulo – O Prof. Sergio apresentou a proposta da 140 
comissão que cita os itens do regimento e do estatuto da 141 

UNIFESP. O Prof. João Alessio sugeriu que os itens do regimento 142 
e do estatuto fossem colocados com cores diferentes para facilitar 143 
a análise e aprovação. Após discussão o Prof. Paulo apresentou as 144 
duas propostas: A primeira de se identificar com cores diferentes 145 

os itens do estatuto e do regimento e a segunda de que não se 146 
interrompesse a discussão e o Prof. Sergio identificaria o que 147 
fosse possível durante a apresentação. Colocada em votação a 148 

primeira proposta foi aprovada por 11 votos a favor e 3 votos 149 
contra. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo 150 

a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes 151 
Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 152 


