
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 1 
CAMPUS SÃO PAULO, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2012. 2 
 3 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e doze, 4 
nesta cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro 5 
“Lemos Torres”, 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 Austo de 8 
Lima Pontes. Estiveram presentes: Adelina Morais Camilo, 9 
Alexandre Bechara, Álvaro Nagib Atallah, Ana Cristina F. V. 10 
Abrão, Ana Rita de Cássia Bettencourt, Eduardo C. Ribeiro, 11 
Eliane Beraldi Ribeiro, Guilherme Salemi Riechelmann, Ieda 12 
Aparecida Carneiro, Irani F. Gerab, Janine Schirmer, Jose 13 
Roberto Ferraro, Luiz Aurelio Mestriner, Marcia Grijol Oliveira, 14 
Marcelo Cunio Machado Fonseca, Matheus Ghossain Barbosa, 15 
Paulo Roberto de Lima Lopes, Rosane Cristina Piedade Tamada, 16 
Sergio Schenkman. Justificaram a ausência: Ana Luisa Hofling L. 17 
Farah, Flavio Faloppa, Helena Bonciani Nader, Heloisa Allegro 18 
Baptista, João Aléssio J. Perfeito, Lucila Amaral Carneiro Vianna, 19 
Maria Angélica S. Peterlini, Ramiro Anthero de Azevedo, Sônia 20 
Maria Oliveira de Barros, Vinicius Campos Bergamo. Havendo 21 
"quorum" com a presença de 19 membros, o Prof. Paulo Pontes 22 
iniciou a reunião com os informes do campus São Paulo: 1) 23 
Informou que o Prof. Antonio Carlos Lopes solicitou que a 24 
Diretoria da Escola Paulista de Medicina seja transferida para o 25 
Edifício Leitão da Cunha e na sua opinião é uma reinvindicação 26 
justa e que já encaminhou sua solicitação para análise da 27 
Comissão de Espaço Físico. 2) Com relação ao pedido de 28 
exoneração do cargo de Diretor, o Prof. Paulo explicou que 29 
quando o Prof. Walter Albertoni assumiu a Reitoria ele, e o Prof. 30 
Sergio Draibe, se colocaram a disposição para ajudar no processo 31 
de expansão e que a intenção era permanecer no cargo até o final 32 
da gestão do Prof. Walter. Disse que o Prof. Sergio por motivos 33 
pessoais solicitou a exoneração do cargo e lembrou que o 34 
Conselho do campus já havia aprovado a indicação do Prof. 35 
Alvaro Atallah para ocupar o cargo de Vice-Diretor, mas devido à 36 
demora na publicação da portaria no diário oficial o que coincidiu 37 
com a sua decisão de deixar o cargo, foi solicitado ao Prof. Walter 38 
que não publicasse a nomeação do Prof. Alvaro, para configurar a 39 
vacância simultânea dos cargos de Diretor e Vice-Diretor. 40 
Esclareceu que, de acordo com o regimento, deverá assumir a 41 
Diretoria um diretor Pro Tempore que deverá no, prazo de 90 42 
dias, conduzir o processo eleitoral. A pedido do Prof. João Alessio, 43 
a Profa. Roseli leu uma carta que foi encaminhada e solicitado 44 



que constasse em ata: “Como estou fora de São Paulo não poderei 45 
participar da reunião do Conselho de Campus, assim pedi que a 46 
Profa. Roseli lesse essa carta hoje. E que a minha opinião ficasse 47 
aqui registrada e constasse na ata do conselho. Já conversamos 48 
pessoalmente e apesar de insistir muito para que revisse a sua 49 
decisão, só m restou aceitar a sua posição e as suas 50 
argumentações. Gostaria que soubesse que as nossas trocas de 51 
ideias no conselho foram muito enriquecedoras e produtivas para 52 
mim. Julgo que o caminho de nova eleição é realmente o mais 53 
correto e legítimo. Agradeço pelo período que convivemos juntos 54 
no conselho e pelo seu trabalho pela Unifesp e particularmente 55 
pelo Campus São Paulo. Espero que mesmo saindo da Diretoria 56 
do Campus, possa continuar emprestando a sua experiência e 57 
colaborando com o conselho e com os novos diretores, tanto com 58 
o Pro Tempore como com o futuramente eleito. Boa sorte na nova 59 
fase. Muito obrigado!”. O Prof. Paulo agradeceu as palavras do 60 
Prof. João Alessio, mas disse que não ficará no cargo e que está 61 
na hora de deixar espaço para os mais novos. Agradeceu o 62 
carinho e a dedicação de toda equipe e a colaboração dos Prof. 63 
Jose Roberto Ferraro e Prof. Flávio Faloppa. ORDEM DO DIA: No 64 
primeiro item, Indicação de Diretor Pró-Tempore do campus São 65 
Paulo com vigência a partir de 01/12/2012, que conduzirá no 66 
prazo de 90 (noventa) dias o processo de eleição do Diretor e Vice-67 
Diretor do campus São Paulo, de acordo com o artigo 5º, item XI do 68 
Regimento Geral da Unifesp – O Prof. Paulo indicou para o cargo 69 
de Diretor Pro tempore o Prof. Alvaro Atallah e abriu as inscrições 70 
para os membros do Conselho. Após discussão foi aprovada por 71 
aclamação a indicação do Prof. Alvaro Atallah. No segundo item, 72 
Aprovação do regimento do campus São Paulo – O Prof. Sergio deu 73 
continuidade a apresentação do regimento, que foi discutido e 74 
aprovado com a seguinte redação: Capitulo 4 – Art. 7º - As 75 
aquisições de material permanente ou equipamento para o 76 
campus devem ser precedidas de parecer técnico emitidos pelo 77 
Departamentos/Divisões de Infraestrutura e Tecnologia da 78 
Informação, para posterior decisão dos departamentos e da 79 
Diretoria do campus. § 5º Os equipamentos e materiais 80 
permanentes dever ser patrimoniados e ter sua função ou 81 
funcionamento adeuqado no tocante às instalações elétricas, 82 
hidráulicas e físicas do local onde for instalado. § 6º As divisões 83 
administrativas poderão ser modificadas de acordo com as 84 
necessidades do campus bem como suas seções, por indicação da 85 
Diretoria Administrativa e aprovados pela Direção do campus. § 86 
7º As instâncias administrativas de execução do campus São 87 
Paulo compreendem: Diretoria do campus e Diretoria 88 



Administrativa com seus departamentos/divisões. Art. 8º As 89 
questões administrativas do campus São Paulo, serão apreciadas 90 
e discutidas inicialmente nas reuniões periódicas da Diretoria do 91 
campus com suas Unidades Universitárias. Nada mais havendo 92 
para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. 93 
Para constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei 94 
a presente ata. 95 


