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

 3 

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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 

Alexandre Bechara, Ana Luisa Hofling Lima Farah, Eduardo 10 
Alexandrino Medeiros, Eliane Beraldi Ribeiro, Flavio Faloppa, Ieda 11 
Aparecida Carneiro, Janine Schirmer, João Alessio J. Perfeito, 12 
Lucila Amaral C. Vianna, Luiz Aurélio Mestriner, Maria Cecilia 13 
Sonzogno, Maria Jose Conceição dos Santos, Maria Angélica S. 14 

Peterlini, Marcia Grijol de Oliveria, Paulo Schor, Paulo Roberto de 15 
L. Lopes, Ramiro A. Azevedo, Rosane Cristina Piedade Tamada, 16 

Suzete Maria Fustinoni, Vinicius Camps Bergamo. Justificaram 17 
ausência: Dante Marcello Claramento Gallian e Reinaldo 18 

Salomão. Havendo "quorum" com a presença de 21 membros, o 19 
Prof. Paulo Pontes iniciou a reunião com os Informes do 20 
Hospital Universitário: O Prof. Flavio Faloppa disse que não 21 
houve repasse do REHUF referente ao ano de 2012 e isso trará 22 

um transtorno muito grande para o Hospital. Disse ainda que há 23 
uma pressão dos reitores em Brasília para discutir esse assunto, 24 

porque se esse repasse não ocorrer até o mês de junho haverá 25 
dificuldade para a orçamentação do Hospital. Informes da 26 

Diretoria do campus: 1) O Prof. Paulo apresentou ao conselho os 27 
novos membros eleitos: Vinicius Campos Bergamo e Guilherme 28 

Salemi Riechelmann – representantes dos alunos de Graduação e 29 
Alexandre Bechara e Paulo Lopes – representantes dos alunos de 30 

Pós-Graduação. 2) Atendendo a solicitação do Prof. Antonio 31 
Carlos Lopes, apresentou as pessoas que estavam presentes na 32 

reunião como convidados: Profa. Soraia Smaile, Profa. Rosana 33 
Puccini, Isabel Cunha, membros da Comissão de 34 
Acompanhamento e Profa. Roseli Giudici da Diretoria da Escola 35 

Paulista de Medicina. 3) O Prof. Paulo disse que dará mais uma 36 
semana para que sejam encaminhadas as sugestões para o 37 

regimento do campus. 4) Com relação ao Centro Alfa informou 38 
que os bonecos que estavam sendo encaminhados para conserto 39 
não estão patrimoniados ou então o número de patrimônio não 40 
correspondia. Disse que será realizado um estudo para descobrir 41 

a origem dos bonecos e se não for possível irá abrir sindicância. 42 
5) Informou que a Prefeitura está tramitando o processo do Clube 43 

Adamus e irá encaminhar a câmara para aprovação da sessão por 44 



25 anos para uso da Universidade. 6) O Prof. Paulo disse que a 45 
Comissão do Acompanhamento dos Trabalhos da Diretoria do 46 
campus irá apresentar como informe e se for necessário esse 47 

assunto virá como pauta na próxima reunião. A Profa. Rosana 48 
Puccini agradeceu por ter sido convidada a coordenar o trabalho 49 

da comissão e fez um breve relato do andamento dos trabalhos, 50 
dos problemas e dificuldades comuns às áreas e os problemas 51 

específicos. Para finalizar, apresentou as propostas da comissão: 52 
implantação do organograma do campus com seus responsáveis – 53 

portarias, FGs. Estabelecendo como prioridade as divisões do 54 
Departamento de Engenharia e Infra-Estrutura; apresentação dos 55 
processos de compras, manutenção, obras, atribuições para os 56 
departamentos, discussão sobre o artigo 15 do Estatuto junto ao 57 

CONSU; GT para definição do uso do cartão coorporativo; GT 58 
para definição de critérios para abertura de concursos/mudança 59 
do código de vaga de TAEs, mudança na lotação (disciplinas/HU); 60 

GT para definição de critérios visando à distribuição de materiais 61 
a serem definidos pelos departamentos – definição de atribuições 62 

Unifesp/HU. A Sra. Maria José parabenizou o trabalho da 63 
comissão e sugeriu que fosse incluído um servidor técnico 64 
administrativo para compor a comissão, principalmente no que 65 
diz respeito ao dimensionamento do quadro de pessoal. O Prof. 66 

João Alessio cumprimentou a comissão pelo seu trabalho e disse 67 
que mantinha sua posição contra o nome da mesma, pois 68 

segundo o estatuto é função do conselho acompanhar os 69 
trabalhos da diretoria do campus. Disse que sua dúvida era se a 70 

comissão seria permanente, pois seria importante que a mesma 71 
continuasse a ajudar na organização dos trabalhos. Após ouvir 72 

todas as considerações o Prof. Paulo disse que irá se reunir com a 73 
comissão para dar andamento e criar os grupos de trabalhos. 74 

Disse ainda que a comissão deixa de ser de acompanhamento 75 
para ser de assessoramento e que colocará o relatório da 76 

comissão na próxima reunião para aprovação. Após os informes o 77 
Prof. Paulo colocou para aprovação a ata de 24.04.12 que foi 78 

aprovada com uma consideração do Prof. João Alessio. ORDEM 79 
DO DIA: No primeiro item, Homologação do edital para 80 
ocupação dos espaços de laboratórios no edifício de Pesquisas I – 81 

O Prof. Paulo explicou que o edital foi aprovado nas congregações 82 
e que precisava da aprovação do conselho. Como não haveria 83 
tempo hábil e após verificar que não havia nenhum conflito com o 84 
que havia sido decidido anteriormente pelo conselho, aprovou ad 85 

referendum e precisava que o conselho referendasse. Colocado em 86 
votação foi aprovado por unanimidade. No segundo item, 87 

Ocupação do edifício Octavio de Carvalho –A Profa Rosana 88 



Alencar explicou que a proposta de ocupação foi elaborada pela 89 
Comissão de Espaço Físico após ouvir as necessidades da 90 
Diretoria da Escola Paulista de Medicina, considerando as 91 

atividades afins na distribuição das áreas, fluxo de pessoas e 92 
principalmente os espaços que são finitos. Apresentou como 93 

serão distribuídas as áreas em cada andar e em seguida o Prof. 94 
Paulo abriu para discussão. A Profa. Janine Schimer solicitou que 95 

fosse feita uma correção, pois a Residência Multiprofissional não 96 
pode estar na Câmara de Extensão da Medicina. Solicitou ainda 97 

que a Escola Paulista de Enfermagem tivesse uma pauta para 98 
apresentar as questões de espaço físico da unidade. O Prof. João 99 
Alessio solicitou que fosse discutida a perda de um anfiteatro, 100 

pois na sua opinião o mesmo deveria ser preservado e ainda 101 
poderia ser usado para atividade de ensino do Pronto Socorro. 102 

Após discussão e sugestão dos membros, o Prof. Paulo Pontes 103 
colocou em votação duas propostas: a primeira de que fosse 104 

aprovada a intenção de ocupação sem modificação e a segunda de 105 
que fossem feitas modificações de imediato. A primeira proposta 106 

foi aprovada por 14 votos a favor, 3 contra e 1 abstenção. A Profa. 107 
Janine disse que em principio o mérito da intenção é válido, mas 108 
que existem algumas questões de suma importância para o 109 
Núcleo de Assuntos Estudantis, Câmara de Graduação, 110 

Secretarias dos cursos de graduação de Enfermagem e o 111 
anfiteatro, que precisam de detalhamentos e merecem ser 112 

discutidas pelo conselho. O Prof. João Alessio solicitou que 113 
constasse em ata um voto de louvor para a Comissão de Espaço 114 

Físico, que teve um trabalho árduo que envolveu várias pessoas, 115 
de longo período e de articulação democrática que é fundamental 116 

para a Universidade. Solicitou ainda que fique registrado que seu 117 
voto contra foi pela perda de mais um anfiteatro. O Sr. Paulo 118 
Lopes solicitou que a Divisão de Infraestrutura elabore um croqui 119 

com o detalhamento dos espaços, num curto espaço de tempo, 120 
para que o conselho possa rever se o espaço físico atende todas 121 

as solicitações. O Prof. Paulo disse que irá solicitar o croqui, mas 122 
que a distribuição dos espaços estava aprovada. Nada mais 123 

havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi 124 
encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, 125 

secretária, lavrei a presente ata. 126 


