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

 3 

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e doze, nesta 4 
cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão da 5 

Cunha”, reuniram-se ordinariamente os senhores membros do 6 
Conselho do Campus São Paulo da Universidade Federal de São 7 

Paulo, sob a presidência do Prof. Sergio Antonio Draibe. 8 
Estiveram presentes: Adelina Morais Camilo, Alexandre Bechara, 9 

Ana Cristina Freitas Vilhena Abrão, Antonio Carlos Lopes, Eliane 10 
Beraldi Ribeiro, Flavio Faloppa, Heloisa Allegro Baptista, Ieda 11 
Aparecida Carneiro, Janine Schirmer, João Alessio J. Perfeito, 12 
Jose Carlos Del Grande, Lucila Amaral Carneiro Viana, Luiz 13 
Aurelio Mestriner, Marcia Grijol Oliveira, Maria Angélica S. 14 

Peterlini, Paulo Schor, Paulo Roberto de Lima Lopes, Rosane 15 
Cristina Piedade Tamada. Justificaram a ausência: Ana Luisa 16 

Hofling-Lima e Maria Jose Conceição dos Santos. Havendo 17 
"quorum" com a presença de 19 membros, o Prof. Sergio Draibe 18 

iniciou a reunião com os Informes das Unidades Universitárias: 19 
Escola Paulista de Enfermagem: A Profa. Lucila informou que o 20 
Reitor juntamente com o Presidente da SPDM, propôs que a 21 
Unifesp pagasse o aluguel do imóvel ocupado pela Escola Paulista 22 

de Enfermagem à SPDM e que a mesma revertesse o valor pago 23 
para conservação do prédio, até que fosse encontrado um imóvel 24 

para albergar a Escola. Informou ainda, que foi agendada uma 25 
audiência com o Reitor no dia 06/08 para discutir essa proposta. 26 

O Prof. Paulo disse que a Diretoria do campus tem mantido o 27 
diálogo com a Diretoria da Enfermagem e que existem propostas 28 

para solucionar o problema do prédio. O Prof. João Aléssio 29 
estranhou que essa negociação esteja sendo realizada na Reitoria 30 

e sugeriu que esse assunto seja pautado na próxima reunião do 31 
conselho, que é o responsável pela área física do campus. Escola 32 

Paulista de Medicina: O Prof. Antonio Carlos informou que planta 33 
para a reforma do espaço que será ocupado pela EPM, está sendo 34 

discutido com a Divisão de Infraestrutura do campus. Informes 35 
do Hospital Universitário: O Prof. Flávio Faloppa informou que 36 

houve uma reunião em Brasília com a participação do Reitor, o 37 
Superintendente do HSP, representantes do Ministério da 38 
Educação e Saúde e Gestores Estaduais e Municipais de São 39 
Paulo, para definir metas para o Hospital. Informou ainda que 40 
será agendada uma reunião com o ministro, para discutir a 41 

contratualização do Hospital São Paulo. Informes da Diretoria 42 
do campus: 1) O Prof. Paulo Pontes informou que a Diretoria 43 

está concluindo a proposta de Planejamento e Desenvolvimento 44 



do campus e que a mesma será apresentada ao Conselho assim 45 
que for finalizado o Regimento. Informou ainda que irá nomear 46 
novos membros para compor a Comissão Assessora dos trabalhos 47 

da Diretoria do campus São Paulo, devido ao falecimento do Prof. 48 
Luc Louis e a candidatura da Profa. Soraya Smaili e Profa. 49 

Rosana Puccini. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Aprovação 50 
do Regimento do campus São Paulo – O Prof. Sergio solicitou que o 51 

Prof. Jose Carlos Del Grande coordenasse a reunião, para que o 52 
mesmo pudesse apresentar o regimento. Lembrou que o 53 

regimento deve ser o mais sucinto possível e que em sua opinião 54 
seria pertinente manter até o final da sua da discussão, os itens 55 
que emanam do estatuto e do regimento da Unifesp. Terminada 56 
as considerações, iniciou a apresentação do documento que foi 57 

discutido e aprovado com a seguinte redação: Capítulo 1: 58 
Estrutura Geográfica e Unidades do campus São Paulo: De 59 

acordo com o Art. 3º do seu Estatuto, a UNIFESP realizará suas 60 
atividades por meio de Unidades Universitárias constituídas por 61 

Escolas, Faculdades e Institutos distribuídos em seus diferentes 62 
campi. Art. 1 – O campus São Paulo da UNIFESP, com sua 63 
unidade gestora e diretoria definidas nesse regimento, 64 
compreende as unidades geográficas denominadas: §-1º Unidade 65 
Vila Clementino, com sede à Rua Botucatu 740, compreendendo 66 

diversos entes administrativos, edifícios e unidades isoladas 67 
próprias, alugadas e em parcerias, situadas na Vila Clementino 68 

cuja lista atualizada anualmente encontra-se no portal do 69 
campus São Paulo. I - O Hospital São Paulo, localizado na 70 

Unidade Vila Clementino, é Hospital Universitário da UNIFESP 71 
(HU). §-2º Unidade Santo Amaro com sede à Rua.Padre José 72 

Maria nº 545 compreendendo seu terreno e edificações. §-3º 73 
Qualquer modificação da estrutura geográfica do campus e de 74 

suas Unidades Universitárias, deverá ser aprovado pelo Conselho 75 
de campus e encaminhado ao Conselho Universitário. Art.2- As 76 

seguintes Unidades Universitárias fazem parte do campus São 77 
Paulo: §1º Escola Paulista de Enfermagem, localizada à Rua 78 

Napoleão de Barros, 754 com atividades de ensino, pesquisa e 79 
extensão definidas em seu regimento. §2º Escola Paulista de 80 

Medicina, localizada à Rua Botucatu, 740 com atividades de 81 
ensino, pesquisa e extensão definidas em seu regimento. Art.3- 82 
Fazem parte administrativamente do campus São Paulo os órgãos 83 
complementares de apoio às Unidades Universitárias. Capítulo 2 84 
Organograma e Organização Funcional: Art 4º O campus é uma 85 

Unidade Gestora (UG), sendo o Conselho do campus seu órgão 86 
máximo. I - O Organograma (anexo) rege as relações 87 

administrativas do campus São Paulo- O organograma será 88 



discutido posteriormente. II - O fluxograma de documentos e ações 89 
será definido no Manual de Normas e Procedimentos do campus. 90 
§ 1º O Conselho de campus coordenará as atividades 91 

administrativas para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e 92 
extensão exercidas pelas Unidades Universitárias. § 2º O campus 93 

São Paulo é dirigido pelos Diretor e Vice-Diretor de campus. § 3º 94 
As Unidades Universitárias Escola Paulista de Enfermagem e 95 

Escola Paulista de Medicina têm como órgão máximo suas 96 
congregações e são dirigidas pelos Diretores e Vice-Diretores de 97 

suas Unidades. § 4º O Conselho do campus é constituído: I – pelo 98 
Diretor do campus; II – pelo Vice-Diretor do campus; III – pelos 99 
Diretores das Unidades Universitárias do campus; IV – pelos 100 
respectivos representantes das atividades vinculadas à 101 
graduação, à pós-graduação e à extensão do campus. V – por 102 

representante dos órgãos complementares com atividades no 103 
campus, definido no inciso II do § 6º; VI – por representantes 104 

eleitos do corpo docente, discente e dos servidores técnico-105 
administrativos em educação; VII – pelo Diretor Administrativo do 106 

campus. § 5º Em relação à constituição do Conselho de campus 107 
mencionada no § 5º, segue que: I. A representação das atividades 108 
vinculadas à graduação, à pós-graduação e à extensão do 109 
campus, mencionada no inciso IV, consistirá na seguinte 110 

composição: a) 01 (um) representante docente de cada Unidade 111 
Universitária eleito pelos coordenadores de cursos de graduação; 112 

b) pelo Coordenador do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) do 113 
campus ou seu representante; c) 01 (um) representante docente 114 

eleito pelos coordenadores de Pós-Graduação de cada Unidade 115 
Universitária; d) 01 (um) representante docente de cada Unidade 116 

Universitária eleito pelos coordenadores das atividades de 117 
extensão e o Presidente do Conselho Gestor do Hospital 118 

Universitário ou representante por ele indicado. II. A 119 
representação dos órgãos complementares com atividades no 120 
campus, definidos no inciso V do § 5º, é constituída por um 121 

representante eleito pelos seus pares dentre os coordenadores dos 122 
órgãos complementares; III. A representação do corpo docente, 123 

discente e dos servidores técnico-administrativos em educação, 124 
tem a seguinte composição: a) A representação docente será de 11 125 

(onze) representantes do corpo docente eleitos pelos seus pares, 126 
sendo 05 (cinco) professores titulares, 03 (três) professores 127 
associados e 03 (três) professores 128 
Adjuntos/Assistentes/Auxiliares de Ensino caso não haja número 129 

suficiente de professores titulares a representação será 130 
completada com professores associados e sucessivamente com 131 

professores Adjuntos/Assistentes/Auxiliares; b) A representação 132 



discente e dos servidores técnico-administrativos em educação é 133 
composta por igual número de representantes de ambas as 134 
categorias, e sua soma corresponderá ao percentual fixado em lei; 135 

c) A representação discente mencionada no item anterior é 136 
composta por alunos de graduação e de pós-graduação na 137 

proporção de 02 (dois) alunos da graduação para cada aluno da 138 
pós-graduação. § 6º Compete ao Conselho de campus: I – 139 

deliberar sobre a administração do campus, aprovando seu 140 
organograma e fluxograma de documentos e ações; II – promover 141 

a integração entre as diferentes Unidades Universitárias no 142 
cumprimento das atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e 143 
extensão; III – elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento 144 

Interno; IV – acompanhar e referendar as atividades do Diretor do 145 
campus; V- Designar e aprovar Comissões de assessoramento 146 

quando necessário; VI- Avaliar continuamente o resultado e o 147 
andamento do planejamento estratégico do campus. VII- 148 

Acompanhar e deliberar sobre as atividades administrativas dos 149 
órgãos complementares de acordo com o capítulo IV do Regimento 150 

da Unifesp; VIII – regulamentar as normas baixadas pelos órgãos 151 
superiores da Universidade, considerando as atribuições 152 
estatutárias desse colegiado e as peculiaridades na respectiva 153 
área de atuação; IX – avaliar e aprovar a proposta orçamentária 154 

do campus, elaborada pelo Diretor de campus, considerando as 155 
necessidades das Unidades Universitárias que compõem o 156 

referido campus; X – manifestar-se e decidir sobre questões de 157 
natureza administrativa dos órgãos que a ele se vinculam; XI – 158 

propor à Reitoria acordos e convênios para a realização de 159 
trabalhos profissionais necessários ao campus; XII – realizar a 160 

eleição do Diretor e Vice-Diretor de campus em sessão especial, 161 
organizando a lista tríplice a ser encaminhada ao Reitor; XIII – 162 
designar comissão para que os procedimentos de descarte dos 163 

resíduos sejam seguros e estejam em conformidade com a 164 
legislação vigente; XIV – aprovar o planejamento plurianual do 165 

campus, de acordo com orientação da Pró-Reitoria de 166 
Planejamento da Unifesp. Por conta do adiantado da hora e 167 

estando todos de acordo, a reunião foi encerrada. Para constar, 168 
eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente 169 

ata. 170 


