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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

 3 
Aos vinte e sete dias do mês de março 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. Sergio Antonio 8 
Draibe. Estiveram presentes os membros: Adelina Morais Camilo, 9 
Álvaro Nagib Atallah, Ana Luisa Hofling Lima Farah, Antonio 10 
Carlos Lopes, Antonio C. Carvalho, Beatriz Castilho, Dante 11 
Marcello C. Gallian, Eliane Beraldi Ribeiro, Flavio Faloppa, 12 
Heloisa Allegro Baptista, Guacyara da Motta, Ieda Aparecida 13 
Carneiro, João Alessio J. Perfeito, Jose Carlos Del Grande, Lucila 14 
Amaral Carneiro Viana, Maria Angélica S. Peterlini, Maria Cecilia 15 
Sonzogno, Maria Jose Conceição dos Santos, Rosane Cristina 16 
Piedade Tamada, Justificaram a ausência: Eduardo Cotecchia 17 
Ribeiro, Helena Nader e Luiz Aurélio Mestriner. Havendo "quorum" 18 
com a presença de 19 membros, o Prof. Sergio Draibe iniciou a 19 
reunião informando que iria presidir a reunião devido às férias do 20 
Prof. Paulo Pontes. Em seguida passou para os Informes das 21 
Unidades Universitárias: Escola Paulista de Enfermagem: A 22 
Profa. Lucila informou que a escola está realizando o processo de 23 
escolha da nova coordenadora e vice coordenadora de graduação, 24 
iniciando um novo currículo e fazendo um trabalho de 25 
aproximação junto ao CEDESS. Com relação ao prédio disse que 26 
uma laje está com infiltração e que o Departamento de 27 
Engenharia ainda não emitiu parecer. Outra questão colocada 28 
pela Profa. Lucila foi que a SPDM solicitou a entrega do imóvel 29 
localizado na Rua Napoleão de Barros que será demolida, por 30 
conta disso o Departamento precisa de outro imóvel para 31 
continuar com o ambulatório. “A Profa. Lucila pediu que 32 
constasse em ata que precisa de uma solução, porque a Escola de 33 
Enfermagem precisa crescer, precisa de reformas e atualização e 34 
do jeito que está é impossível. A universidade e a SPDM não 35 
assumem a reforma. Disse que acha fantástica a idéia do Prof. 36 
Paulo Pontes de lutar por um prédio novo, só que isso significa 37 
seis anos pela frente e o que eles irão fazer nesse tempo.” Para 38 
finalizar informou que deveria ser dado um voto de louvor à PRAE 39 
e principalmente ao João Aléssio e Profa. Maria Angélica do NAE 40 
pela maneira como foi conduzida a recepção dos calouros. 41 
Parabenizou também os veteranos por aderir a recepção. Escola 42 
Paulista de Medicina: O Prof. Antonio Carlos disse que a diretoria 43 
da escola não tem mais condições de funcionar no espaço atual, 44 



devido a falta de pessoal, infra estrutura e espaço físico. Disse 45 
ainda que está propenso a convocar uma reunião extraordinária 46 
da Congregação para que seja tomada alguma providência, pois a 47 
intenção é fechar e só voltar a funcionar quando tiver condições 48 
adequadas. Informou que nos últimos dois meses foram alugadas 49 
três ou quatro casas no campus e alguns contratos foram 50 
refeitos. Questionou se essas renovações e novos contratos 51 
tinham sidos feitos pelo campus ou pela Pró-Reitoria de 52 
Administração, pois não entendia tal ato como uma política de 53 
verticalização. O Sr. Alexandre Domingues, a pedido do Prof. 54 
Sergio Draibe, esclareceu que não foram feitos novos contratos, 55 
mas sim renovações de alugueis que são publicadas no diário 56 
oficial como novos contratos, de acordo com orientação dos 57 
órgãos de controle. O Prof. Antonio Carlos informou ainda que foi 58 
encaminhada uma planta com a ocupação do 4º andar e solicitou 59 
que este espaço fosse totalmente desocupado para que se viabilize 60 
a reforma necessária. Solicitou que fosse dada prioridade na 61 
reforma deste espaço. O Prof. Paulo Pontes disse que já foi 62 
solicitado à Escola Paulista de Medicina que encaminhasse a 63 
Comissão de Espaço Físico o projeto de ocupação, o que não 64 
ocorreu até o momento. O Prof. Sérgio informou que a ocupação 65 
do edifício Octávio de Carvalho virá para discussão numa 66 
próxima reunião.Informes do Hospital Universitário: O Prof. 67 
Faloppa informou que está ocorrendo em São Paulo algum 68 
problema na regulação, por isso o Hospital São Paulo teve mais 69 
de 60 macas no corredor. Informou ainda que a Santa Casa, 70 
Hospital das Clínicas e Santa Marcelina estão com a mesma 71 
situação. Disse que será realizada uma reunião com a Secretaria 72 
de Saúde do estado de São Paulo juntamente com a Secretaria 73 
Municipal e que já foram tomadas as providências cabíveis junto 74 
ao Ministério Público e CRM. Informes da Diretoria do campus: 75 
1) O Prof. Sérgio informou que foram nomeadas pela Diretoria do 76 
campus duas comissões: uma para Implantação do Serviço de 77 
Verificação de Óbitos – SVO, composta pelos professores Maria 78 
Teresa Seixas Alves (coordenadora), Arnaldo Guilherme, Helio 79 
Papler, José Medina de Abreu Pestana e Dr. Antonio Carlos 80 
Zechinatti. A outra comissão é para acompanhamento dos 81 
trabalhos da Diretoria do campus São Paulo, composta pelos 82 
professores: Rosana Fiorini Puccini, Luc Louis Maurice Weckx, 83 
Nestor Schor, Soraya Soubhi Smaili, Flavio Faloppa e Isabel 84 
Cristina Kowal Oml Cunha. O Prof. Sérgio disse que irá registrar 85 
em ata que ocorreram questionamentos e manifestações 86 
contrárias a criação da comissão de Acompanhamento dos 87 
Trabalhos da Diretoria do campus, mas que não colocaria em 88 



votação pois era somente um informe e que o Diretor do campus 89 
tinha a prerrogativa de criar comissões. 2) O Prof. Paulo informou 90 
que o Reitor usando suas atribuições publicou 10 portarias 91 
definindo o princípio da descentralização de comando da 92 
universidade. Explicou que existem praticamente três grupos: O 93 
primeiro descentraliza as funções de maneira geral a todos os 94 
campi, o segundo foca especificamente o campus São Paulo e o 95 
terceiro o Hospital Universitário. Explicou ainda que a portaria do 96 
Hospital Universitário publicada no diário oficial dá ao gestor todo 97 
o direito e obrigações de administrar a unidade gestora na sua 98 
plenitude. Com relação ao campus foram criadas noves divisões 99 
subordinadas ao Departamento de Administração, entre essas 100 
divisões está a de Contratos e Convênios que tem duplo comando. 101 
O Prof. Sergio disse que há autonomia total da unidade gestora 102 
do Hospital Universitário e autonomia parcial da unidade gestora 103 
do campus São Paulo e isso está causando um pouco de 104 
perplexidade, pois algumas responsabilidades passam a ser 105 
compartilhadas e o processo decisório final é da Reitoria. O Prof. 106 
João Alessio solicitou que fosse pautado na próxima reunião a 107 
portaria do Hospital Universitário e que fosse solicitada a 108 
presença do Reitor e do Procurador. ORDEM DO DIA: No 109 
primeiro item, Gráfica – novas diretrizes – O Prof. Sérgio disse 110 
que a Defesa Civil da Subprefeitura da Vila Marina interditou 111 
definitivamente a gráfica por ocasião do incêndio. Explicou que a 112 
gráfica prestava serviço ao Hospital São Paulo, que já resolveu o 113 
problema, e a Unifesp. Com relação a Unifesp pensou-se em 114 
arrumar um espaço para colocar alguns equipamentos para 115 
suprir as demandas simples do campus São Paulo e uma gráfica 116 
de maior porte na unidade Santo Amaro para suprir as demandas 117 
da universidade. Após discussão o Prof. Sergio colocou em 118 
votação a proposta da Reitoria utilizar a unidade Santo para 119 
montar a gráfica, que foi aprovada por unanimidade. No segundo 120 
item, Mudança do velório – O Prof. Sérgio disse que após o 121 
incêndio houve uma discussão sobre a necessidade de ter velório 122 
no campus, pois verificou-se que num período de dois a três anos 123 
foi utilizado somente 6 a 8% dos dias disponíveis. O Prof. Faloppa 124 
explicou que nos últimos dois anos aconteceram 30 velórios e que 125 
o espaço estava sendo subutilizado, além das péssimas condições 126 
do local. Falou que foi estudada a possibilidade de se fazer um 127 
convênio para utilizar o Hospital do Servidor do Estado que está 128 
adequadamente instalado para uso do Hospital e dos servidores e 129 
funcionários do campus. O Prof. Sergio disse que este assunto 130 
veio para o conselho decidir se poderia ser destinada uma das 131 
salas para uso do campus. O Prof. João Alessio sugeriu que se 132 



aguarde o resultado da comissão do SVO, para que então o 133 
conselho possa discutir este assunto. Finalizadas as discussões o 134 
Prof. Sérgio colocou em votação a proposta de suprimir o velório 135 
do local atual, após realização do convênio com o hospital, que foi 136 
aprovada por unanimidade. No terceiro item, Convite aos Chefes 137 
de Departamentos Acadêmicos para participação no Conselho 138 
com direito a voz – O Prof. Sérgio explicou que este assunto foi 139 
pautado devido a solicitação de alguns membros na reunião 140 
passada. Após discussão o Prof. Sergio colocou em votação duas 141 
propostas a primeira da Profa. Eliana Beraldi, de que fosse uma 142 
representação proporcional dos chefes de departamentos com 143 
direito a voto e a segunda do Prof. Antonio Carlos de que fosse 144 
chamado o departamento diretamente envolvido no assunto 145 
específico que foi aprovada por maioria. Nada mais havendo para 146 
tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para 147 
constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a 148 
presente ata. 149 


