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 3 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e doze, 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, Álvaro Nagib Atallah, Ana Cristina F. Abrão, Ana Luisa 10 
Hofling Lima Farah, Antonio Carlos Lopes, Beatriz Castilho, 11 
Eduardo Alexandrino Medeiros, Eliane Beraldi Ribeiro, Flavio 12 
Faloppa, Heloisa Allegro Baptista, Ieda Aparecida Carneiro, João 13 
Alessio J. Perfeito, Jose Carlos Del Grande, Luc Louis Maurice 14 
Weckx, Luiz Aurélio Mestriner, Marcia Grijol de Oliveria, Maria 15 
Angélica S. Peterlini, Maria Cecilia Sonzogno, Maria Jose 16 
Conceição dos Santos, Paulo Roberto de L. Lopes, Paulo Schor, 17 
Rosane Cristina Piedade Tamada, Ramiro A. Azevedo, Sergio 18 
Antonio Draibe. Justificaram a ausência: Eduardo Macoto 19 
Kosugi, Helena Bonciani Nader e Lucila Amaral Carneiro Viana. 20 
Havendo "quorum" com a presença de 26 membros, o Prof. Paulo 21 
Pontes iniciou a reunião com os Informes da Reitoria: O Prof. 22 
Paulo lembrou que na última reunião do conselho o Prof. João 23 
Alessio pediu que fosse pautada a portaria referente ao Hospital 24 
Universitário. Disse que solicitou ao Reitor que esclarecesse as 25 
dúvidas e caso fosse necessário esse assunto viria como pauta na 26 
próxima reunião. O Prof. Walter Albertoni explicou que o Hospital 27 
Universitário é uma Unidade Gestora – UG que tem orçamento 28 
próprio, embora haja a corresponsabilidade da Reitoria. Disse que 29 
a verba vem carimbada e que o Hospital tem que ter um controle 30 
muito rígido para que na prestação de contas não se misture o 31 
público com o privado. Os campi são Unidades Gestoras 32 
Responsável – UGR, não existe verba carimbada e prestação de 33 
contas separada, tudo passa pela administração central. A Sra. 34 
Maria José perguntou ao Prof. Walter se era verdade que os 35 
celetistas do Hospital São Paulo irão passar para a folha do 36 
Ministério do Planejamento. O Prof. Walter esclareceu que os 37 
celetistas irão continuar ligados a SPDM e com relação ao futuro 38 
está em andamento a empresa que irá administrar os Hospitais 39 
Universitários. Esta empresa irá absorver os celetistas e os 40 
mesmos terão um prazo de até cinco anos para prestarem 41 
concurso público, e que será dada uma pontuação pelo tempo de 42 
casa. Explicou ainda que a adesão é espontânea e que não 43 
discutiria esse assunto no momento, pois o Hospital São Paulo é 44 



bem administrado e possui uma característica diferente. O Prof. 45 
João Aléssio agradeceu a presença do Reitor e disse que sua 46 
solicitação se deu devido a fala do Prof. Paulo que se disse 47 
perplexo com as portarias e pelo fato de não haver uma 48 
Assessoria Jurídica no campus. Questionou aonde irão entrar as 49 
deliberações relacionadas ao Hospital Universitário, a partir do 50 
momento que o Hospital é uma Unidade Gestora e até onde o 51 
conselho terá jurisprudência. O Prof. Walter lembrou que estamos 52 
a 80 anos nessa situação e que é uma separação administrativa 53 
que não irá atrapalhar essa relação. Explicou que não existe uma 54 
Assessoria Jurídica na Reitoria e que a Procuradoria é 55 
independente estando ligada a AGU. O Prof. Paulo esclareceu que 56 
a UG foi criada para preservar a verba destinada ao Hospital, 57 
independente de eventuais políticas na Reitoria. O Prof. Antonio 58 
Carlos solicitou que assim que possível fosse feita uma alteração 59 
no estatuto para que as Unidades Universitárias passem a ter 60 
assento no Conselho Gestor e não só participação como 61 
convidados com direito a voz. O Prof. Walter explicou que a 62 
composição do Conselho Gestor está no estatuto da SPDM, mas 63 
que nada implica que seja feita uma alteração contemplando as 64 
Unidades Universitárias e que a presidência seja indicada pelo 65 
Conselho do campus. Informes das Unidades Universitárias: 66 
Escola Paulista de Medicina: O Prof. Antonio Carlos disse que 67 
precisa ser definido pelo campus um espaço para implantação do 68 
SVO, pois a parte operacional já está pronta, assim como a 69 
legislação. Com relação ao Centro Alfa disse que o Reitor se 70 
prontificou a comprar todo material que for necessário para o 71 
centro e que a parte de infraestrutura será providenciada pelo 72 
campus. Para finalizar, informou que o regimento da Escola está 73 
pronto e deverá ser aprovado pela Congregação e posteriormente 74 
encaminhado ao Conselho do campus. Escola Paulista de 75 
Enfermagem: A Profa. Sonia Barros ressaltou as preocupações da 76 
Escola Paulista de Enfermagem no que se refere a sua sede 77 
própria. Falou da importância da parceria com a Escola Paulista 78 
de Medicina que trará um ganho para as Unidades. Informes do 79 
Hospital Universitário: O Prof. Faloppa informou que a Unidade 80 
Gestora está sendo organizada e que a relação com o campus tem 81 
sido muito boa. Disse que o orçamento elaborado pela Comissão 82 
da Secretaria Estadual até o momento não foi implementado e 83 
que foi agendada uma reunião para o dia 09 de maio, com a 84 
participação do Prof. José Roberto Ferraro, onde será discutido o 85 
orçamento e os investimentos de 2012 e o planejamento que foi 86 
feito no final do ano passado. Informou ainda, que foi inaugurada 87 
a Unidade de Hematologia e Transplante de Medula Óssea e que 88 



está em andamento a inauguração do Berçario no nono andar do 89 
Hospital. Informes da Diretoria do campus: 1) O Prof. Paulo 90 
informou que a Comissão de Acompanhamento dos trabalhos da 91 
Diretoria do campus está realizando um trabalho muito bom, 92 
onde todos os chefes das Divisões Administrativas estão sendo 93 
ouvidos e que a mesma fará um relatório de conclusão dos 94 
trabalhos que será apresentado ao Conselho. 2) O Prof. Paulo 95 
informou que o Ministério da Educação publicou uma portaria 96 
onde o direito de liberar verba dos Reitores ficou estipulado em 1 97 
milhão de reais. Com isso todos os processos que ultrapassaram 98 
esse valor ficaram parados, inclusive os urgentes. Após uma 99 
reunião na ANDIFES os Reitores reclamaram e contestaram a 100 
portaria pelo fato de serem subordinados à Presidência da 101 
República e não ao Ministério, sendo assim a portaria não 102 
afetaria a liberdade de gestão dos Reitores. Este fato foi levado ao 103 
Ministério do Planejamento que confirmou a 104 
inconstitucionalidade da portaria e que os Reitores poderiam 105 
assinar até a portaria ser revogada. 3) Com relação ao Prédio de 106 
Pesquisa III, informou que o empenho para a empresa de 107 
demolição já estava feito e que após buscar informações do 108 
andamento do processo, descobriu-se que o projeto ainda está no 109 
layout e que terá que ser feita licitação para fazer o projeto do 110 
edifício. Todo o processo demandará muito tempo, então na 111 
deficiência de espaço físico e para não demolir os imóveis, foi feita 112 
uma consulta a Reitoria e a Procuradoria que autorizaram que 113 
fosse cancelado o empenho, com ônus, mas muito menor que o 114 
ônus funcional para o campus. 4) Lembrou que foi criada uma 115 
comissão para viabilizar a manutenção do Centro Alfa de 116 
Habilidades e que esta comissão negociou com o Hospital São 117 
Paulo que concordou em continuar pagando o aluguel desde que 118 
o Hospital Universitário assumisse a administração para se 119 
possível ser ressarcido das despesas. Disse que foi designado um 120 
funcionário da Diretoria do campus para fazer um levantamento 121 
da ocupação e que irá designar dois docentes para que 122 
acompanhe esse trabalho. O Prof. Antonio Carlos sugeriu que 123 
fosse aproveitado os docentes indicados pelas Unidades 124 
Universitárias para cuidar da parte acadêmica. O Prof. João 125 
Alessio sugeriu que ficassem as duas comissões uma para cuidar 126 
da parte administrativa e que a outra comissão fosse reativada 127 
para discutir o futuro do centro. 5) Informou que o Restaurante 128 
Universitário continua fechado, porque com o incêndio houve o 129 
comprometimento de uma viga que suporta o piso. Para que o 130 
espaço seja liberado precisa de uma avaliação, mas como não 131 
existe engenheiro qualificado no campus a ideia é usar 132 



engenheiros de outros campi ou contratar uma empresa, o que 133 
demandaria muito tempo. 6) Comunicou que houve uma reunião 134 
na Reitoria para discutir a ocupação do edifício da Rua Botucatu, 135 
821/827, considerando a prioridade estabelecida pelo CONSU, 136 
com a participação dos Professores: Walter Manna Albertoni 137 
(Reitor), Ricardo Luiz Smith (Vice-Reitor), Vilnei Mattioli Leite 138 
(Pró-Reitor de Administração), Paulo Augusto de Lima Pontes 139 
(Diretor do campus São Paulo), Sergio Antonio Draibe (Vice-140 
Diretor do campus São Paulo), Denise de Freitas (Chefe do 141 
Departamento de Oftalmologia), Paulo Schor (Vice Chefe do 142 
Departamento de Oftalmologia), Ana Luiza Hofling de Lima Farah 143 
(Oftalmologia), Michel Eid Farah (Oftalmologia) e os Procuradores: 144 
Thomas Augusto Ferreira de Almeida e Mauricio Maia. Decidiu-se 145 
que o Departamento de Oftalmologia será ouvido prioritariamente 146 
no processo que estudará a ocupação do edifício pelos 147 
Departamentos do campus; O Departamento de Oftalmologia 148 
poderá ocupar até 4 andares caso exista a  necessidade de 149 
desocupar todos os demais imóveis utilizados atualmente pelo 150 
Departamento de Oftalmologia; As atividades atuais que estão no 151 
1º andar deverão passar para o 2º andar para a construção dos 152 
anfiteatros. O Prof. Alvaro Atallah solicitou que ficasse 153 
registrado que nesse processo de distribuição do espaço o 154 
Departamento de Medicina fosse lembrado. O Prof. João 155 
Alessio disse que não está claro que é função da Reitoria 156 
deliberar e que cabe ao conselho dizer qual o andar que o 157 
Departamento vai ocupar e quais serão as áreas que o 158 
mesmo terá que entregar. O Prof. Paulo disse que está sendo 159 
respeitado o que consta nas atas e no cartório e que a 160 
reunião foi para dirimir as dúvidas. 7) O Prof. Sergio informou 161 
que discutiu o resultado de uma reunião com as pessoas que 162 
necessitavam de um aprimoramento ou uma modernização do 163 
sistema de tecnologia da informação aqui no campus e decidiu-se 164 
duas coisas, uma é modernizar todas as salas de aulas com WiFi, 165 
trocar os computadores e a segunda foi caminhar numa direção 166 
de informação modernizada principalmente para a graduação ou 167 
formação continuada. Para a graduação é que as Unidades 168 
Universitárias desenvolvam um aplicativo para entrar na parte 169 
acadêmica. Este assunto deverá ser discutido na congregação da 170 
Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem, 171 
pois é preciso contar com o apoio de todos. Após os informes o 172 
Prof. Paulo colocou para aprovação as atas de 28.02 e 27.03 que 173 
foram aprovadas com ressalvas que se encontram no final desta. 174 
O Prof. João Alessio solicitou que constasse em ata que ele não 175 



assinou o livro no dia 28.02, mas que estava presente. Disse 176 
ainda que o Prof. Sergio havia informado que a ocupação do 177 
edifício Octávio de Carvalho viria para discussão e que o assunto 178 
não estava na pauta. O Prof. Paulo Schor solicitou que fosse 179 
refeita sua fala na ata de 27.09.11. ORDEM DO DIA: No 180 
primeiro item, Regimento Interno do campus – O Prof. Paulo 181 
lembrou que foi constituída uma comissão coordenada pelo prof. 182 
Sergio Draibe e essa comissão elaborou uma proposta de 183 
regimento e que deverá ser discutido e aprovado pelo conselho. 184 
Solicitou aos membros que sugerissem a forma de 185 
encaminhamento. Após discussão e sugestões dos membros 186 
decidiu-se que os membros do conselho deverão encaminhar as 187 
sugestões no prazo de 15 dias e o mais breve possível será 188 
convocada uma reunião extraordinária. Após a aprovação pelo 189 
conselho será discutido a forma de encaminhamento a 190 
comunidade. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 191 
unanimidade. No segundo item, Regras para ocupação do edifício 192 
da Rua Botucatu, 821 – O prof. Paulo explicou que elaborou um 193 
documento para nortear a ocupação do edifício. I - Considerando 194 
que a aquisição do referido Edifício pela União foi destinada à 195 
redução de gastos com aluguéis e manutenção de casas; II - 196 
Considerando que a UNIFESP deve, nestas condições, desocupar 197 
área equivalente a disponível no Edifício; III - Considerando que a 198 
Prefeitura do Município de São Paulo concedeu outorga para 199 
Edifício Hospitalar; IV - Considerando a necessidade de atender a 200 
resolução do CONSU referente a área destinada ao Departamento 201 
de Oftalmologia e definida sua aplicação em reunião da Reitoria. 202 
A Reitoria da UNIFESP, atendendo deliberação do Conselho de 203 
campus e do Conselho Gestor do HU/HSP resolve:1-  transferir 204 
para o Edifício as atividades docentes com pacientes do 205 
ambulatório SUS; 2- instalar anfiteatros para atender a demanda 206 
do ensino no campus São Paulo; 3- definir  os  critérios de  207 
transferência  dos ambulatórios em ordem prioritária como segue: 208 
3.1. casas alugadas pela UNIFESP; 3.2 atendimentos que possam 209 
ser realizados em áreas de multiuso; 3.3. ambulatórios cujos 210 
pacientes  usam na sua maioria centro cirúrgico tipo “Hospital 211 
Dia’; 3.4. casas próprias da UNIFESP. Observação: Não deverá 212 
ocorrer aumento de área para as unidades. O Prof. Faloppa disse 213 
que a necessidade é maior do que o espaço disponível no prédio e 214 
que já está em andamento um estudo pela área técnica 215 
coordenado pelo Prof. José Roberto. O Prof. Paulo disse que não 216 
será nomeada uma comissão para discutir esse assunto e que o 217 
Hospital e a direção do campus irão discutir a parte técnica e as 218 
Unidades Universitárias a parte acadêmica. O Prof. João Alessio 219 



questinou quais são os imóveis do Departamento de Oftalmologia 220 
que iriam para o edifício, pois no acordo o departamento deveria 221 
transferir suas atividades integralmente para o edifício. O Prof. 222 
Paulo disse que será feito um estudo para analisar se é vantajoso 223 
que o Departamento de Oftalmologia ocupe os quatro andares, ou 224 
se é melhor continuar ocupando os imóveis. O Prof. João Alessio 225 
solicitou um parecer formal porque o documento contraria o que 226 
está registrado em ata. Finalizada as discussões todos os 227 
presentes concordaram com o documento que foi apresentado. 228 
Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a 229 
reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes 230 
Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 231 
 232 

Ressalva a Ata de 27.09.11 233 
 234 
Na ordem do dia, item 1: “ O Prof. Paulo Schor pontuou sobre a 235 
pertinência da discussão sobre a ocupação do prédio da Rua 236 
Botucatu, 821 nesse fórum ou no conselho deliberativo do 237 
Hospital São Paulo, solicitando esclarecimentos. Ressaltou 238 
também o caráter extemporâneo das decisões antes de se definir 239 
o local apropriado para a mesma, devendo haver isenção política 240 
no processo. Em relação ao comentário do diretor, que não 241 
haveria exceção na ocupação do prédio, por parte de qualquer 242 
departamento, no caso a Oftalmologia, lembrou que a regra atual 243 
é a que está definida na reunião do CONSU, da prioridade de 244 
ocupação de aproximadamente 4800 m2, pelo Departamento de 245 
Oftalmologia.  246 
 247 
 248 

Ressalva a Ata de 28.02.12 249 
 250 

Na ordem do dia, item 2, linha 98, O Prof. João Alessio disse que 251 
é função da Universidade expandir, talvez algumas casas serão 252 
desocupadas e que a sua preocupação é de que as áreas sejam 253 
ocupadas e não fiquem subutilizadas. Outra preocupação é a 254 
falta de funcionários técnicos-administrativos e a impossibilidade 255 
de contratação até que a nova lei seja aprovada. Disse que há 256 
uma logística e necessidade de técnicos administrativos em várias 257 
áreas que não poderá ser atendida pelo campus. Na sua opinião o 258 
campus só deve receber essa estrutura se tiver os servidores que 259 
são necessários para o seu funcionamento.  260 
 261 

Ressalva da Ata de 27.03.12 262 
 263 



Nos informes da Diretoria do campus, item 1, linha 86, O Prof. 264 
João Alessio manifestou que de acordo com o artigo 32 item IV do 265 
estatuto é função do Conselho do campus acompanhar os 266 
trabalhos da Diretoria do campus. O Prof. Jose Carlos Del Grande 267 
disse que é contra e não concorda com a nomeação dessa 268 
comissão. O Prof. Alvaro Atallah relatou o seu desconforto em ser 269 
eleito para o Conselho do campus e ser nomeada uma comissão 270 
que irá substituir a função do Conselho. Nos informes da 271 
Diretoria do campus, item 2, linha 106, O Prof. Paulo Schor 272 
solicitou a palavra e discorreu da necessidade de haver discussão 273 
sobre o modelo de centralização adotado na UNIFESP, uma vez 274 
que sem autonomia orçamentária e administrativa, as Unidades 275 
Universitárias teriam sempre pouca agilidade e eficiência na 276 
gestão própria. 277 


