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

 3 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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, Eduardo 10 
Alexandrino Medeiros, Eduardo Macoto Kosugi, Eliane Beraldi 11 
Ribeiro, Flavio Faloppa, Heloisa Allegro Baptista, Ieda Aparecida 12 
Carneiro, Lucila Amaral Carneiro Viana, Luiz Aurélio Mestriner, 13 
Marcia Grijol de Oliveira, Maria Cecilia Sonzogno, Paulo Roberto 14 
de Lima Lopes, Paulo Schor, Ramiro Anthero de Azevedo, Rosane 15 
Cristina Piedade Tamada, Sergio Antonio Draibe, Suzete Maria 16 
Fustinoni. Justificaram a ausência: Helena Bonciani Nader e 17 
Maria Angélica S. Peterlini. Havendo "quorum" com a presença de 18 
19 membros, o Prof. Paulo Pontes iniciou a reunião com os 19 
Informes da Reitoria: O Prof. Walter informou que participará 20 
das reuniões dos conselhos para fazer um balanço do que 21 
aconteceu nesses 3 anos de gestão que foi iniciada no meio de 22 
uma crise e com a universidade em descrédito. Disse que o 23 
estatuto e o regimento foram reformados e que a decisão foi 24 
democratizar a universidade, com eleições nos campi e que está 25 
sendo feito um trabalho para fortalecer o controle interno, com 26 
aumento do número de servidores na Auditoria Interna e o 27 
Conselho Curador funcionando trimestralmente. Disse ainda que 28 
no campus São Paulo há o compromisso do MEC de manter as 29 
verbas para verticalização e que o motivo da Reitoria sair do 30 
campus foi ter uma universidade plena e deixar o campus com 31 
suas origens. Informes das Congregações: Escola Paulista de 32 
Enfermagem: A Profa. Lucila informou que o anfiteatro Lemos 33 
Torres está com o ar condicionado quebrado. Disse que 34 
poderíamos ter aparelho de ar condicionado móvel para suporte 35 
imediato. Outro assunto é sobre a lista solicitada pelo Prof. 36 
Faloppa para indicação de um representante para participar de 37 
grupos de trabalho. Solicitou que fosse falada a mesma 38 
linguagem para que evitasse conflitos e tivesse os mesmos 39 
representantes nesses grupos. Informes do Hospital 40 
Universitário: O Prof. Faloppa informou que foi criada uma 41 
comissão na Escola Paulista de Medicina para levantar o que está 42 
afetando a parte acadêmica constituída por 3 professores. Disse 43 
ainda que precisa mudar a estrutura do conselho e incluir a 44 



participação dos chefes de departamentos. Informes da Diretoria 45 
do campus: 1) O Prof. Sergio Draibe falou da necessidade de se 46 
discutir o percentual de preenchimento das vagas na primeira 47 
chamada do vestibular. Disse que paralelamente tem que se abrir 48 
canais de discussões para ver o que está acontecendo. O Prof. 49 
Paulo disse que cabe as congregações discutir o ensino, pois no 50 
ano passado este fato já ocorreu. 2) O Sr. Alexandre Domingues – 51 
Assessor Institucional da Diretoria do campus apresentou a 52 
relação dos imóveis que foram devolvidos para a contrapartida da 53 
Unifesp ao MEC, referente a compra do prédio da Reitoria. Disse 54 
que até o momento já foram devolvidos 3578 metros de área 55 
efetiva em 14 imóveis e que está em negociação a devolução de 56 
alguns com pendências judicial e outros precisam de pequenas 57 
adaptações para devolução. Informou ainda que o mais 58 
importante é que já há a economia de aproximadamente 1 milhão 59 
de reais anuais em locação com esses primeiros 14 imóveis. 3) 60 
Com relação ao Bairro Universitário o Prof. Paulo informou que 61 
foram aplicadas algumas propostas e agora está em fase de 62 
efetivação por uma comissão técnica que está elaborando o Plano 63 
Diretor. 4) Informou que a administração do Centro Alfa de 64 
Habilidades ficou para o Hospital São Paulo devido as despesas 65 
de aluguel e funcionários que são pagas pelo mesmo. Disse que 66 
precisará de um representante de cada Unidade Universitária 67 
para a parte acadêmica do centro. 5) Com relação a terceirização 68 
da manutenção informou que está sendo feita uma nova licitação 69 
para a contratação dos eletricistas. 6) Convidou os membros do 70 
conselho para participarem da inauguração da sala de 71 
Telepresença que será no dia 01 de março às 13:30hs no 5º andar 72 
da Rua Botucatu, 740, com transmissão simultânea no anfiteatro 73 
Leitão da Cunha. 8) A Sra. Nilce apresentou a posição financeira 74 
do campus com o fechamento de 2011 e a posição para 2012. 75 
Disse que para 2012 a situação de orçamento para verba tesouro 76 
de Custeio é de R$ 41.3 milhões e capital é de R$ 45.4 milhões e 77 
que para o campus São Paulo já com sua unidade gestora 78 
separada da verba da Reitoria coube a parcela de custeio de R$ 79 
27.7 milhões. Após os informes o Prof. Paulo colocou para 80 
aprovação a ata de 27.09 que foi aprovada com uma ressalva do 81 
Prof. Paulo Schor que solicitou que constasse em ata sua fala e 82 
ata de 29.11 que foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO 83 
DIA: No primeiro item, Comissão de Espaço Físico – O Prof. 84 
Paulo solicitou que fosse incluído este assunto na pauta o que foi 85 
aprovado por unanimidade. A Profa. Rosana Alencar apresentou 86 
os três imóveis que precisam de renovação: Medicina Preventiva – 87 
Rua Borges Lagoa, 1341, Dermatologia – Rua Borges Lagoa, 88 



504/508 e Psiquiatria, 570/578. Explicou que após essa 89 
aprovação será feita licitação para a avaliação e em seguida a 90 
negociação com o proprietário. Colocada em votação a renovação 91 
dos imóveis foi aprovada por unanimidade. No segundo item, 92 
Hemocentro – O Prof. Bordin explicou a definição do hemocentro 93 
e seu funcionamento. Disse que no terreno doado a universidade 94 
foi construído um prédio com 6 andares e um subsolo e com esse 95 
prédio serão desocupados quatro imóveis que estão alugados. 96 
Falou também sobre as atividades que serão desenvolvidas no 97 
espaço. Após discussão o Prof. Paulo colocou em votação a 98 
proposta de acolher o Hemocentro na sua totalidade como parte 99 
do campus São Paulo que foi aprovada por unanimidade. No 100 
segundo item, Alteração do espaço físico do Edifício Octavio de 101 
Carvalho – O Prof. Paulo explicou que foi apresentado um projeto 102 
de ocupação do edifício acreditando que haveria a mudança 103 
completa de todos os setores da Reitoria e que não haveria um 104 
aumento funcional com a criação das Unidades Universitárias. 105 
Como a mudança não ocorreu para adequar o espaço da Escola 106 
Paulista de Medicina solicitou ao conselho que revogue a decisão 107 
anterior para que seja feito um novo estudo considerando a 108 
necessidade atual. Colocado em votação a solicitação foi aprovada 109 
por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos 110 
de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria 111 
Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 112 
 113 
 114 

Ressalva a Ata anterior de 27.09.11 115 
 116 

Na ordem do dia, item 1: “O Prof. Paulo Schor perguntou onde 117 
entra o conselho deliberativo do Hospital e onde entra o conselho 118 
de campus na definição da ocupação do edifício e qual o fórum 119 
apropriado para esta discussão. Disse que esta discussão está 120 
muito extemporânea e que a mesma irá enviesar para um lado 121 
político, pois existe muita historia dos dois lados e que eu de 122 
verdade acho que a gente tem que conversar isso no momento 123 
apropriado, por enquanto não é exceção a Oftamologia estar lá o 124 
que existe como regra é a seção feita nessa sala onde o Conselho 125 
Universitário pela venda do terreno garantiu a prioridade de 126 
ocupação de aproximadamente 4800 metros para o 127 
Departamento. Essa é a regra vigente que a gente precisa alterar, 128 
mas eu também vou repetir, acho que não é o momento de se 129 
discutir isso aqui, eu acho que a gente tem que discutir 130 
tecnicamente primeiro colocando e que a discussão agora não 131 
tem que ser política.” OProf. Paulo explicou que quando o prédio 132 



foi adquirido a Reitoria passou para o campus o destino e que o 133 
conselho decidiu que este edifício seria para atendimento de 134 
cirurgias ambulatoriais e que a estrutura está voltada para um 135 
hospital. Disse que o Conselho Gestor do HU está 136 
supervisionando juntamente com a Engenharia e que este 137 
assunto veio para o conselho opinar e que não trouxe para 138 
discussão política.  139 


