
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 agosto 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: Álvaro Nagib Atallah, Ana 9 
Luisa Hofling L. Farah, Ana Rita de Cássia Bittencourt, Antonio 10 
Carlos Lopes, Eliane Beraldi Ribeiro, Heloisa Allegro Baptista, 11 
Ieda Aparecida Carneiro, Janine Schirmer, João Alessio J. 12 
Perfeito, Lucila Amaral Carneiro Viana, Marcia Grijol de Oliveira, 13 
Maria Angélica S. Peterlini, Paulo Roberto de L. Lopes, Ramiro 14 
Anthero Azevedo, Rosane Cristina Piedade Tamada, Sergio 15 
Antonio Draibe, Sonia Maria O. Barros, Vinicius Campos 16 
Bergamo. Justificaram a ausência: Iraní Ferreira Gerab e Paulo 17 
Schor. Havendo "quorum" com a presença de 19 membros, o Prof. 18 
Paulo Pontes iniciou a reunião com os Informes das Unidades 19 
Universitárias: Escola Paulista de Enfermagem: A Profa. Lucila 20 
informou que na audiência com o Reitor participaram o Prof. 21 
Paulo Pontes, Prof. Sergio Draibe, Prof. Manoel Girão, professores 22 
e representantes de alunos da Enfermagem. Disse que ficou 23 
decidido que seria solicitado ao Departamento de Engenharia da 24 
Unifesp um relatório das necessidades do prédio e que a Reitoria 25 
e a Diretoria do campus procurarão resolver as questões de 26 
espaço físico. Explicou que provavelmente esse assunto será 27 
retirado da pauta de greve e que conta com o apoio da Diretoria 28 
do campus para solucionar o problema de manutenção do prédio. 29 
O Prof. João Alessio lembrou que na última reunião do conselho 30 
solicitou que este assunto fosse pautado, o que não ocorreu. 31 
Reiterou que este é um assunto para ser pautado na próxima 32 
reunião do Conselho. O Prof. Paulo disse que atenderá a 33 
solicitação e pautará o assunto na próxima reunião. Escola 34 
Paulista de Medicina: O Prof. Antonio Carlos informou que na 35 
última reunião da Congregação foi proposto que fosse 36 
encaminhado um ofício à Presidência da República a respeito das 37 
cotas. Disse que o ofício foi encaminhado e que foi aberto um 38 
processo para discussão desse assunto. Informes da Diretoria 39 
do campus: 1) A Sra. Maria Jose informou que no dia 24.08 foi 40 
assinado o termo de acordo dos técnicos administrativos, que 41 
contemplou todas as classes e que a greve foi suspensa, devendo 42 
os servidores retornarem ao trabalho no dia 27.08. 2) O Prof. 43 
Paulo informou que o processo para o fechamento do edifício da 44 



Rua Botucatu nº 821 já foi analisado pela Procuradoria Regional 45 
Federal e que está no Departamento de Engenharia para finalizar 46 
o edital. Disse que será convocada uma comissão no âmbito 47 
administrativo para discutir a ocupação do edifício. 3) Disse que 48 
recebeu dos alunos um dossiê referente a infraestrutura do 49 
campus e a quase totalidade dos problemas que foram citados já 50 
estão resolvidos. 4) Informou que o pedido de cessão do Clube 51 
Escola foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento. Após 52 
os informes o Prof. Paulo colocou para aprovação a ata de 53 
03.07.12 que foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 54 
No primeiro item, Criação da comissão paritária para análise do 55 
Restaurante Universitário – O Prof. Paulo disse que recebeu um 56 
ofício da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis solicitando a 57 
criação de uma comissão paritária, de acordo com o artigo 2º da 58 
Resolução do Consu nº 75, de 13 de junho de 2012. Após 59 
discussão ficou definido que a Profa. Maria Angelica irá indicar 60 
um técnico administrativo do NAE, a Profa. Lucila irá discutir na 61 
Escola Paulista de Enfermagem para que seja indicado um aluno 62 
e os demais membros serão indicados pela Diretoria do campus. A 63 
comissão será coordenada pela Profa. Maria Angelica. Colocada 64 
em votação a proposta foi aceita por unanimidade. No segundo 65 
item, Compras / Departamentos – O Prof. Sergio explicou que 66 
neste ano houve um aumento dos pedidos de compras e que o 67 
problema se agravou com a perda de três servidores. Disse que no 68 
momento existem aproximadamente 70 pedidos em andamento, 69 
mais 90 para serem iniciados e que o departamento não possui 70 
servidores suficientes para atender essa demanda. Informou que 71 
esse assunto já vem sendo discutido e que uma das alternativas é 72 
devolver os pedidos que estão sem orçamento para que os 73 
departamentos providenciem. O Prof. Paulo disse que solicitou a 74 
Reitoria a contratação de 4 pregoeiros, mas que isso não foi 75 
possível e que deverá ser feita a priorização dos pedidos, 76 
lembrando que os pedidos de verba tesouro também são 77 
importantes para o funcionamento do campus. Após discussão o 78 
Prof. Paulo solicitou a concordância do conselho, para que os 79 
pedidos que estiverem incompletos sejam devolvidos aos 80 
departamentos. A solicitação foi aprovada por unanimidade. No 81 
terceiro item, Utilização dos espaços para campanha eleitoral – O 82 
Prof. Paulo disse que a Comissão Eleitoral enviou um comunicado 83 
que os candidatos poderão solicitar espaços da Instituição para 84 
realização de reuniões/debates, e que após esse comunicado uma 85 
das chapas solicitou o anfiteatro Leitão da Cunha para 86 
lançamento da campanha. Relatou que quando recebeu a direção 87 
do campus, a Pró-Reitoria comunicou que esse anfiteatro era 88 



nobre e que deveria ser preservando, devendo o mesmo ser 89 
utilizado apenas para reuniões dos conselhos ou eventos de 90 
interesse institucional, por isso estava trazendo ao conselho a 91 
utilização desse espaço para campanha eleitoral. Após discussão 92 
o conselho aprovou por 17 votos a favor e 1 voto contra, que o 93 
anfiteatro não deverá ser utilizado para esta finalidade. O Prof. 94 
João Aléssio solicitou que sejam feitas as normas de utilização 95 
desse anfiteatro. Em seguida a Profa. Sonia informou que a 96 
pedido da Comissão Eleitoral, o campus São Paulo deverá 97 
normatizar os espaços em que a propaganda eleitoral escrita será 98 
permitida. Ouvidas as considerações, ficou decidido que: 1- a 99 
propaganda em via pública é de responsabilidade do candidato, 100 
devendo o mesmo respeitar a Lei Cidade Limpa; 2- Não poderão 101 
ser fixados cartazes nas paredes interna ou externa do campus; 102 
3- Deverão ser utilizados cavaletes em áreas comuns, desde que 103 
não interfiram na circulação. Finalizado este assunto, o Prof. 104 
João Aléssio sugeriu que o campus faça um debate entre os 105 
candidatos a Reitor. Colocada em votação a proposta foi aceita 106 
por unanimidade e o debate será organizado pela comissão 107 
composta pelos seguintes membros: Prof. João Alessio, Profa 108 
Sonia Barros, Adelina Camilo e Maria José. No quarto item, 109 
Aprovação do regimento do campus São Paulo – O Prof. Sergio deu 110 
continuidade a apresentação do regimento, que foi discutido e 111 
aprovado com a seguinte redação: Art. 4º- O Diretor e Vice-112 
Diretor do campus serão professores titulares ou professores 113 
associados com Livre-Docência, indicados ao Reitor em lista 114 
tríplice pelo respectivo Conselho após consulta à comunidade, 115 
com mandato de quatro anos, na forma da lei. Art. 5º As reuniões 116 
ordinárias do Conselho de campus serão mensais; serão 117 
convocados pelo Diretor do campus com pauta definida e 118 
previamente distribuídas aos conselheiros e com antecedência 119 
mínima de 02 (dois) dias úteis. I- As sessões serão instaladas com 120 
a presença da maioria simples (metade + 1) de seus membros; II- 121 
Decorridos 30 minutos do horário estabelecido as sessões serão 122 
instaladas com a presença mínima de 1/3 do total de seus 123 
membros, com exceção de reuniões com pauta que requeiram 124 
quórum especial; III- As atas das reuniões serão submetidas ao 125 
Conselho para correção e aprovação em reuniões ulteriores; IV- 126 
Em caso excepcional, a inclusão de novos itens de pauta poderá 127 
ser feita pelos conselheiros durante a reunião, desde que 128 
aprovada pela maioria simples dos presentes; V- Nas reuniões do 129 
Conselho são permitas apenas pessoas convidadas pelo 130 
presidente do conselho, VI- As reuniões serão transmitidas pela 131 
Intranet. Por conta do adiantado da hora e estando todos de 132 



acordo, a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella 133 
Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata. 134 


