
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS SÃO PAULO DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 
 3 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, reuniram-se 4 
extraordinariamente no Anfiteatro “Leitão da Cunha”, sob a presidência do 5 
Prof. Dr. Álvaro Nagib Atallah, Diretor pró-tempore do Campus São Paulo, os 6 
seguintes membros do Conselho: Luiz Aurélio Mestriner, Brasilia Maria 7 
Chiari, Adelina Morais Camilo, Ieda Aparecida Carneiro, Eduardo Cotecchia 8 
Ribeiro, Paulo Schor, Márcia Grijol de Oliveira, Lucila Amaral Carneiro 9 
Vianna, Antonio Carlos C. Carvalho, Ramiro A. Azevedo, Paola Zucchi, Flavio 10 
Faloppa, Reinaldo Salomão, Irani Gerab, Heloisa Allegro Baptista, Antonio 11 
Carlos Lopes e João Aléssio J. Perfeito. Havendo “quórum” os trabalhos 12 
foram iniciados. O Prof. Álvaro agradeceu a presença de todos, por se tratar 13 
da primeira reunião do ano, numa semana que antecede o carnaval. 14 
Agradeceu ainda a Assessora Administrativa da Diretoria do Campus, Srta. 15 
Márcia Grijol, pela dedicação e competência com que vêm executando o seu 16 
trabalho, e hoje, secretariando o Conselho de Campus. INFORMES DAS 17 
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS: Escola Paulista de Enfermagem: 1) A Profa. 18 
Lucila Amaral Carneiro Vianna, Diretora da EPE agradeceu o Diretor pro-19 
tempore do Campus São Paulo, na pessoa do Prof. Álvaro Nagib Atallah, pelo 20 
pronto atendimento ao reparo do Ambulatório CAENF, que estava impedido 21 
de funcionar devido a situação precária daquele imóvel.Os reparos  já estão 22 
sendo concluídos e provavelmente na próxima semana voltará a funcionar. 23 
2) Com relação ao prédio da EPE, foi encaminhado ofício à Presidência da 24 
SPDM, à Pró-Reitoria de Administração e ao Diretor do Campus São Paulo 25 
solicitando uma vistoria, devido as vibrações sentidas no prédio,  em 26 
decorrência do  deslocamento de terra da obra vizinha à Escola de 27 
Enfermagem. Esta situação tem causado preocupação na EPE e por ser do 28 
conhecimento de todos, a fragilidade da fundação do prédio. 3) Devido a 29 
greve o ano letivo de 2012 se encerrará no final de fevereiro de 2013,  30 
iniciando agora o ano letivo de 2013. 4) A EPE abriu discussão sobre a 31 
profissão de Enfermagem, com a presença do Presidente do COREN e do 32 
Representante da ABEM. Dada a algumas questões discutidas ficou definido 33 
a realização de um Fórum coma participação das Escolas Públicas do Estado 34 
de São Paulo. 5) O Regimento da EPE está em fase de conclusão . Será 35 
discutido em Congregação do mês março e após aprovação será 36 
encaminhado para homologação neste Conselho.  Escola Paulista de 37 
Medicina: Em virtude do Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes não estar presente 38 
no momento, a Profa. Dra. Brasilia Maria Chiari informou que o 39 
Departamento de Fonoaudiologia tem enfrentado o problema da falta de 40 
recursos humanos e a situação precária dos prédios. INFORMES DO 41 
HOSPITAL SÃO PAULO – HU OU DA SPDM. 1) O Prof. Flavio Faloppa 42 
agradeceu e parabenizou a participação do Prof. Álvaro Nagib Atallah, que 43 
como Diretor pro-tempore do Campus São Paulo, rapidamente incorporou 44 
sua eficiência, inteligência e expertise para ajudar o Hospital  São Paulo.  45 
Sua participação nos Conselhos e no dia a dia tem sido extremamente 46 
relevantes para a solução de problemas financeiros graves que tem assolado 47 
o Hospital há anos.  2) informou que apesar das dificuldades nas licitações, 48 
desde julho do ano passado o Hospital conseguiu realizar, num tempo muito 49 
curto (por meio de uma força tarefa incluindo trabalho nos finais de semana) 50 
a licitação de 19 obras no final do ano passado, das quais  4 já foram 51 



iniciadas. Foi possível também realizar na semana passada a licitação de 52 
520 camas para modernizar os equipamentos do HSP. O Prof. Álvaro 53 
parabenizou o empenho da do Hospital e aproveitou a oportunidade, mesmo 54 
que informalmente, para expor ao Prof. Faloppa que vem pedindo há algum 55 
tempo que abram uma passagem do Edifício Jairo Ramos para o Edifício 56 
Octávio de Carvalho  e tem havido muita dificuldade no atendimento desta 57 
solicitação. Conversou com o Chefe em exercício da Divisão de Engenharia e 58 
Infraestrutura, o arquiteto Osvaldo Portugal e ficou decidido que será 59 
colocada uma porta para os docentes poderem entrar sem a necessidade de 60 
passar pelo Pronto-Socorro e pela Triagem, muitas vezes carregando 61 
reagentes, ou experimentos. Por uma questão também de segurança, 62 
considera prudente abrir uma passagem com porta no primeiro andar, para 63 
que, no mínimo numa questão de emergência, tenha oxigênio para respirar. 64 
O Prof. Faloppa apoiou ambas medidas de urgência. INFORMES DA 65 
DIRETORIA DO CAMPUS SÃO PAULO: 1) O Prof. Álvaro Atallah informou 66 
que deu início a uma série de reuniões com as chefias administrativas desse 67 
Campus que tem por objetivo solucionar problemas. Hoje alguns chefes de 68 
Divisão estão participando desta reunião: Sra. Rosane Tamada (Diretora 69 
Administrativa) Sr.Osvaldo Portugal (Chefe em exercício da Divisão de 70 
Engenharia e Infraestrutura), Dra. Beatriz Cândido Barbosa (Chefe da 71 
Divisão de Convênios, Contratos e Imóveis).  Acrescentou ainda que ficará 72 
como sugestão para a próxima gestão, que os chefes das principais Divisões 73 
Administrativas participem das reuniões deste Conselho para ouvirem as 74 
dificuldades e problemas e proporem soluções imediatas. Destacou que 75 
apenas o envio de papel ou o e-mail não é suficiente para resolver os 76 
problemas do dia a dia do campus, as pessoas também precisam ir ao 77 
encontro das outras para tentar solucionar o problema. Há uma equipe 78 
competente neste Campus que está disposta a solucionar grande parte dos 79 
problemas. Com relação ao que foi mencionado pela Profa. Lucila, sobre as 80 
vibrações sentidas no prédio da Enfermagem, o Prof. Álvaro solicitou ao 81 
Arquiteto Osvaldo Portugal, que desse uma averiguada, para tranquilidade 82 
de todo o corpo docente da EPE e daqueles que frequentam aquele local.  O 83 
Arquiteto sugeriu também que a Gerência de Engenharia e Infraestrutura 84 
Hospitalar do HSP seja acionada para emitir um parecer. O Prof. Faloppa 85 
lembrou que a obra não é do Hospital São Paulo e sim da SPDM e o Hospital 86 
não sabe ainda qual a definição que será dada para aquela estrutura.  2) 87 
REGULARIZAÇÃO DO PRÉDIO DO ANTIGO IPEPO. Tem causado grande 88 
preocupação o Edifício situado à Rua Botucatu, 821, antigo IPEPO, com área 89 
de 15.300 m2.  A sua não conclusão custa R$ 650.000 reais por mês à 90 
instituição. Para quem não sabe o terreno era parte da Oftalmologia e a 91 
outra parte doada à Unifesp pela EMURB, por 50 anos. Se construiu em 92 
cima dos 2 terrenos e a  Unifesp comprou uma construção que uma parte 93 
não lhe pertencia, mas tem direito ao uso. Quando esta situação foi 94 
formalizada o registro ficou complicado, mas após análise verificou-se que há 95 
condições legais absolutas de realizar o fechamento do prédio e depois a 96 
reforma.  Para isto, esse Conselho precisa definir o uso daquele prédio e para 97 
que ele não se deteriore o passo inicial é que se faça o fechamento externo 98 
para dar inicio a parte interna. Foram realizadas algumas reuniões, inclusive 99 
uma ocorreu na Reitoria. Essas reuniões envolveram o Tabelião responsável 100 
por esse registro, o Prof. Paulo Schor, o Reitor da Unifesp, Prof. Dr. Walter 101 
Albertoni, o Tabelião do 10º Cartório, a Advogada Dra. Beatriz Cândido 102 



Barbosa e o Procurador. Chegou-se a conclusão de que era possível iniciar a 103 
licitação, mas precisava formalmente ter uma Comissão de Licitação. A 104 
Comissão foi constituída, mas pediu demissão alegando falta de recursos 105 
humanos.  Ficou claro que a Unifesp teria que fazer a reforma do prédio e 106 
depois solicitar para a EMURB a doação. Com a nova gestão da Prefeitura é 107 
possível pelo menos pensar na possibilidade de levar adiante tal solicitação, 108 
mas caso não seja possível a doação, teremos 40 anos para utilizar o imóvel. 109 
Este Conselho precisa de fato definir qual a utilização do Edifício. Há 110 
projetos muito interessantes que precisam ser colocados no papel. Quanto 111 
ao registro da escritura, segundo avaliação do Tabelião, já está valendo. O 112 
Prof. Walter Albertoni já fez até uma solicitação à EMURB, pedindo ao 113 
Prefeito a doação do terreno que sustenta parte daquele Edifício. Em seguida 114 
o Prof. Álvaro solicitou à Dra. Beatriz Cândida Barbosa, que prestasse 115 
alguns esclarecimentos, uma vez que se dispôs a analisar a papelada do 116 
Cartório.  Esclareceu que os processos de licitação exigem formalidades. 117 
Existiam algumas irregularidades no processo as quais já foram sanadas 118 
pela Comissão de Licitação, não havendo nenhum óbice ao seu 119 
prosseguimento. O que faltava era formalizar uma Comissão de Licitação e 120 
isto estará ocorrendo hoje na reunião deste Conselho. Quanto ao registro é 121 
uma fase posterior que não impede da nova Comissão de Licitação dar os 122 
seus primeiros passos. O Prof. Álvaro agradeceu a manifestação da Dra. 123 
Beatriz e acrescentou que se todos estiverem de acordo, hoje será indicada 124 
uma nova Comissão, presidida pelo Prof. Dr. Eduardo Cotecchia Ribeiro, que 125 
possui vasta experiência nesta área e mais 4 servidores, incluindo a Dra. 126 
Beatriz. Esta Comissão dará um retorno rápido para se atualizar em termos 127 
de custos e tocar pra frente, sem esperar muito. Solicitando a palavra o Prof. 128 
Antonio Carlos Lopes informou que em relação a este Edifício, tudo o que foi 129 
discutido anteriormente e por diversas vezes, não correspondia à realidade.  130 
Diante do exposto, salientou que num curto período de tempo, o Prof. Álvaro 131 
Nagib Atallah trouxe grande contribuição para a EPM e a EPE, mas, 132 
infelizmente é lamentável ter perdido dois anos e ainda estarmos em 133 
processo de negociação das bases desse assunto.  O posicionamento da 134 
Escola Paulista de Medicina é de que a gestão da Diretoria anterior do 135 
Campus São Paulo não trouxe contribuição para a Escola Paulista de 136 
Medicina e nem para a Escola Paulista de Enfermagem. As Unidades ficaram 137 
“amarradas” do ponto de vista de gestão, por falta de competência. Outras 138 
falhas ocorreram e uma delas foi não haver o envolvimento da gestão 139 
anterior do Campus, apoiando a participação das Unidades Universitárias no 140 
Conselho Gestor e no da SPDM. Essas políticas de base não contribuíram 141 
para a interação Campus, Unidades e Hospital. Houve uma falta de 142 
consideração para com a EPM e isto seria facilmente resolvido por meio de 143 
uma simples alteração no Regimento.  Acrescentou que não é possível 144 
pensar no Campus sem a EPM e sem a EPE.  Encerrou suas palavras 145 
salientando que o Prof. Álvaro Nagib Atallah, em dois meses a frente da 146 
direção do Campus São Paulo como pro tempore, fez muito mais pelo 147 
Campus do que em dois anos da anterior gestão.  O Prof. Álvaro considerou 148 
que, apesar do Prof. Antonio Carlos Lopes discordar, ele é favor de que a 149 
Escola Paulista de Medicina ocupe futuramente a área nobre do prédio do 150 
Anfiteatro “Leitão da Cunha” para o resgate de sua auto estima.  3) 151 
Juntamente com  EPM, na pessoa do Prof. Antonio Carlos Lopes e a 152 
Congregação, foi criado o CENTRO DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM 153 



SAÚDE de Avaliação Tecnológica em Saúde, que seria a aplicação das 154 
revisões Cochraine  e avaliações tecnológicas para servir o Campus São 155 
Paulo.  Com recursos da Disciplina de Medicina Baseada em Evidências foi 156 
criado um Laboratório de Informática de Treinamento e Avaliação 157 
Tecnológica no 3º andar do prédio Octavio de Carvalho, de forma que, quem 158 
desejar encaminhar os seus pós-graduandos poderá assim fazê-lo, Este 159 
Centro servirá a graduação, a pós-graduação,  as residências, inclusive 160 
residência multiprofissional e todas as áreas que se interessarem. Haverão 161 
cursos regulares, cursos de duração anual e consultoriais. O Centro será 162 
administrado pela EPM com a tecnologia do Cochraine, através da Disciplina 163 
de Medicina Baseada em Evidências.  Em seguida agradeceu ao Prof. 164 
Antonio Carlos Lopes pela cessão da área. 4) No mês de janeiro, foram 165 
realizados pela Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho em torno de 20 166 
RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO NOS DIVERSOS SETORES, LABORATÓRIOS, 167 
DEPARTAMENTOS/DISCIPLINAS ACADÊMICAS do Campus São Paulo com 168 
diversos apontamentos de falta de segurança.  Esses Relatórios entraram na 169 
Diretoria no mês de janeiro e chegaram ao conhecimento do Diretor pro 170 
tempore em fevereiro, mais especificamente na semana passada. Tomou 171 
também conhecimento de que há em torno de 200 Relatórios de Inspeção, 172 
desde o ano de 2010 até a presente data na Diretoria.  Quanto aos Relatórios 173 
de Inspeção do mês de janeiro, a Assessora Administrativa da Diretoria, 174 
Srta. Márcia Grijol elaborou uma planilha mencionando cada apontamento e 175 
cada recomendação. Apenas para ilustrar, consta da planilha que na 176 
Unidade Santo Amaro há um bujão de 13 kg de gás ao lado de um forno. 177 
Informações semelhantes ocorreram também em alguns Laboratórios e 178 
Setores do Campus São Paulo.   As pessoas precisam se conscientizar do 179 
risco de vida eminente que estão correndo e causando.  Esses apontamentos 180 
posteriormente são encaminhados à Divisão de Engenharia e infraestrutura, 181 
que dependendo da situação repassa para o Setor de Manutenção 182 
(subordinado à Engenharia) e o Setor de Manutenção por sua vez esbarra na 183 
falta de recursos financeiros para providenciar o que é necessário.  4.1.) 184 
INFRAESTUTURA – MANUTENÇÃO. O Campus São Paulo necessita de uma 185 
verba de pelo menos de R$ 20.000,00/mês para tocar suas necessidades.  A 186 
Diretoria realizou na semana passada uma reunião para tratar 187 
especificamente sobre a questão de Segurança - Medidas de Proteção Contra 188 
Incêndio, convocando os Chefes de Divisões Administrativas e o Dr. Antonio 189 
Carlos Zechinatti, Coordenador da Divisão de Segurança e Medicina do 190 
Trabalho e do SESMT.   Infelizmente com a tragédia do incêndio ocorrido em 191 
Santa Maria, ceifando a vida de 240 jovens universitários que não puderam 192 
sair de uma grande danceteria porque não havia uma rota de fuga 193 
adequada, causou indignação à sociedade brasileira é precisamos refletir e 194 
agir no sentido de aplicarmos ações que contribuam para a segurança do 195 
Campus São Paulo. Desta reunião foram sugeridas as seguintes ações: a) 196 
capacitar os servidores e funcionários. Esta capacitação poderá ser por meio 197 
de um vídeo institucional a ser apresentado em reuniões, ou palestras em 198 
anfiteatros, levando os colaboradores à uma reflexão e aprendizado de 199 
condutas corretas em meio à um incêndio; b) Retirar substâncias tóxicas e 200 
inflamáveis das enfermarias, Departamentos/Disciplinas, tais como éter e 201 
benzina; c) realizar a abertura de uma porta (passagem no primeiro andar) 202 
do prédio Octávio de Carvalho para o Edifício Jairo Ramos , para que, numa 203 
situação de emergência haja capacidade de evasão. Pelas regras técnicas é 204 



preciso ter capacidade de evasão de 90 segundos, mas imagine num Pronto-205 
Socorro com 40 macas! d) Obstrução dos hidrantes; Criação de brigadas 206 
contra incêndio nos prédios do Campus. O SESMT se comprometeu com a 207 
Diretoria do Campus em formar brigadistas de todas as edificações do 208 
Campus Vila Clementino; e) levantar a possibilidade de utilização da verba 209 
destinadas às Disciplinas utilizada para compras de caneta, papel, 210 
redirecionando a mesma para o fundo de manutenção do Campus. Em 211 
seguida o Prof. Paulo Schor parabenizou o Prof. Álvaro por ter assumido o 212 
cargo de Diretor pro tempore do Campus e reconhece sua competência e 213 
coragem.  Manifestou-se dizendo que a Oftalmologia vive há muitos anos a 214 
situação de ter recursos financeiros, mas não ter a permissão para utilizar a 215 
verba nas prioridades do dia a dia. Hoje o prédio que não é mais da 216 
oftalmologia e nem do IPEPO, mas sim do Campus, está com os elevadores 217 
quebrados, o ar-condicionado não está funcionando e não há fibra ótica 218 
correndo. Realizar uma pintura num determinado local do campus é possível 219 
através de verbas livres (doações, pesquisas clínicas e etc.), mas parece que 220 
o problema maior é estrutural e requer uma solução mais complexa. Não se 221 
trata de incompetência das pessoas, mas uma incompetência administrativa 222 
de “nós médicos” tentando tomar conta de uma legislação federal 223 
desconhecida pelos próprios autores da lei. Precisamos sair do “emergencial” 224 
e nos concentrar mais nos meandros de como fazer para esta situação se 225 
destravar. Hoje estamos realizando somente o emergencial. Desatar este nó é 226 
desgastante e sai da finalidade/competência fim do corpo acadêmico. Hoje 227 
vivemos a situação de “apagar incêndios”, como por exemplo, a demanda de 228 
manutenção da oftalmologia especificamente hoje, exige R$ 40.000,00 para 229 
solução emergencial dos problemas relatados. Em seguida o Prof. Álvaro 230 
agradeceu a propícia manifestação do Prof. Paulo e salientou que seguindo 231 
justamente esta linha de raciocínio, já propôs em outros fóruns a sugestão 232 
de que esta instituição necessita de uma assessoria jurídica de qualidade 233 
para desatar este nó. Dois procuradores para atender a Unifesp é muito 234 
pouco. Estamos com o Curso de Direito que é fundamental para esta 235 
Instituição. Ela é indefesa, se não houver uma ‘massa crítica” de 236 
profissionais do direito. A área jurídica está carente no Brasil e considera 237 
que esta Escola tem tudo para ter um curso de Direito que tenha ensino, 238 
pesquisa de qualidade e de evidências e ainda uma assistência de qualidade. 239 
A outra sugestão é caso este Conselho concordar, realizarmos uma 240 
audiência pública com os representantes do TCU, CGU para conjuntamente 241 
encontrarmos um caminho. É preciso sentar com essas pessoas, porque elas 242 
precisam entender que na Unifesp as pessoas são honestas.  Poderíamos 243 
também enviar uma mensagem ao Conselho Universitário, no sentido de que 244 
o Campus São Paulo desejaria  ter o Curso de Direito, desde que haja a 245 
devida estrutura financeira, recursos humanos e etc.  Na verdade o 246 
Ministério da Educação já aprovou este Curso. Em seguida o Prof. João 247 
Aléssio manifestou-se dizendo que, assim como os demais campi, teremos 248 
que aprender como gerenciar a verba pública, lidar com as licitações. 249 
Considera também muito preocupante  o Campus São Paulo aceitar áreas, 250 
como por exemplo a da Zona Leste, pois estamos tendo dificuldades para 251 
administrar o que já temos. O Prof. Álvaro informou que esteve presente na 252 
solenidade de doação do terreno da Zona Leste para a Unifesp. A área de 253 
170.000 m2 foi doada sem nenhum compromisso de se construir nada. 254 
Quem irá decidir será a nova direção da Universidade.  Em seguida o Prof. 255 



Dr. Antonio Carlos Lopes  mencionou que em relação a expansão, não 256 
gostaria que a Unifesp/Campus São Paulo fosse motivo de uma política 257 
partidária. Todos os campi estão com problemas, mas o Campus São Paulo 258 
como tem 80 anos é o que mais sofre com problemas de falta de 259 
planejamento. Para fazer planejamento é necessário pessoas que tenham 260 
formação em Gestão, em Administração. Recentemente informou que 261 
recebeu na Diretoria da EPM o Conselho Regional de Medicina, para 262 
apresentar o resultado da prova do Cremesp. É vergonhosa a situação. A 263 
clínica médica ficou com 5.6, a Saúde Comunitária com menos de 5, a 264 
Cirurgia foi a melhor avaliada e entre as Escolas médicas de São Paulo a 265 
EPM ficou em 4º lugar. A USP em 1º lugar, a Unicamp em 2º e a Santa Casa 266 
em 3º. Seguramente as falhas de Infraestrutura contribuem para um 267 
resultado como este. Abordou também que é absurdo espaços vazios neste 268 
Campus não poderem ser utilizados. É importante planejar as prioridades do 269 
Campus São Paulo. Destacou também que ainda em relação a questão da 270 
falta de manutenção, estão ocorrendo prejuízos irreparáveis como  perdas de 271 
pesquisas. Com a falta de energia a Profa. Helena Nader perdeu pesquisas 272 
em seu Laboratório. Outra pesquisadora também perdeu pesquisas que 273 
estavam em andamento há 2 anos por um problema elétrico no Laboratório, 274 
ocasionando a falta de energia e consequentemente o desligamento dos 275 
freezers.  Isto desprestigia a Instituição junto aos órgãos de fomento e 276 
desmotiva as pessoas. Complementou dizendo que realmente o curso de 277 
graduação está ruim, porém também muito por conta da infraestrutura do 278 
Campus que também está ruim. O Prof. Dr. Antonio Carlos Carvalho 279 
endossou as palavras do Prof. Antonio Carlos Lopes salientando que a EPM 280 
também está perdendo profissionais de uma maneira contínua por não haver 281 
uma junção de infraestrutura, dedicação e funcionamento efetivo.  282 
Acrescentou que o Prof. Tucci perdeu também grande parte das pesquisas 283 
que estavam em seu Laboratório por problemas de manutenção. Admira o 284 
empenho do Prof. Álvaro Atallah no sentido querer obter pelo menos uma 285 
verba de R$ 20.000/mês para a manutenção do Campus São Paulo, mas 286 
isto não irá resolver o problema. Considera importante levar esta questão à 287 
Reitoria da Unifesp e lutar por uma verba destinada especificamente para 288 
manutenção deste Campus. O Prof. Reinaldo Salomão manifestou-se 289 
parabenizando o Prof. Álvaro Nagib Atallah pelo novo cargo e em seguida 290 
argumentou que trilhou nestes últimos quatro anos um período muito 291 
complexo na vida da Universidade. Remetendo ao passado, existia a Escola 292 
Paulista de Medicina, que se transformou em Universidade Federal de São 293 
Paulo muito antes da expansão. A identidade “EPM/Unifesp” carregada no 294 
peito com orgulho é uma figura de paixão, e de repente, com o processo de 295 
expansão da Unifesp passou a existir de verdade.   Hoje podemos dizer que 296 
existe uma Universidade Plena em São Paulo, federal. Há dois anos a Escola 297 
Paulista de Medicina volta a existir. O Curso de Enfermagem cria a Escola 298 
Paulista de Enfermagem, porém precisamos trabalhar na identidade da 299 
Escola Paulista de Medicina dentro de uma Universidade Plena. Não é mais a 300 
EPM responsável pela Universidade Plena. Esta é uma mudança que poucas 301 
pessoas estão percebendo, mas é de fundamental importância. Um novo 302 
momento também que precisa ser visualizado é que precisamos nos focar 303 
neste Campus. Todo este processo é muito recente e essas transições de 304 
ações, que devem ser realizadas, não são simples, muito pelo contrário, são 305 
complexas. Estamos muito maduros nesse processo de descentralização. As 306 



ações nas pró-reitorias buscam fortalecer ações das Unidades Acadêmicas. A 307 
descentralização está acontecendo e é preciso cada vez mais fortalecermos 308 
dentro do campus e das Unidades o poder de decisão. Mais do que nunca é 309 
importante trabalharmos duramente no sentido de trazermos para nós a 310 
responsabilidade da gestão do planejamento desse campus. As instâncias 311 
precisam dialogar, é preciso haver interlocução. Solicitando a palavra a Sra. 312 
Conceição mencionou que em relação às perdas das pesquisas já 313 
mencionadas, a falta de manutenção, a questão tão premente do 314 
planejamento a partir do momento da transformação em Campus ele não se 315 
transformou auto sustentável, principalmente no tocante a “gestão de 316 
pessoas”. Em relação aos servidores técnico- administrativos não há um 317 
dimensionamento da necessidade real de base sustentável para sanar esses 318 
problemas do Campus. Os demais campi possuem esse dimensionamento. 319 
Lembrou também que neste Conselho se aprovou por não ter mais vagas de 320 
concurso para eletricista, além de outras áreas, mas um dia foram 321 
contratados esses trabalhadores e onde eles estão? Não temos ainda a 322 
descentralização financeira, mas estatutariamente temos a descentralização 323 
de pessoal, porém de fato ainda não se sabe quais são os servidores que 324 
pertencem ao Campus São Paulo. Quando faltar energia, o eletricista deverá 325 
atender à quem: Reitoria ou Campus São Paulo? O dimensionamento é 326 
extremamente importante para se definir quem atende quem. Outro ponto a 327 
ser considerado é que dimensionamos 280 vagas de técnicos administrativos 328 
para a Unifesp, sendo que 22 serão contratados para a área administrativa; 329 
desses quantos ficarão no campus?. No edital do concurso não menciona 330 
quantos ficarão no Hospital Universitário ou Campus São Paulo e com esta 331 
situação, esbarramos novamente na importância de um planejamento. 332 
Concluiu salientando que o dimensionamento de pessoal é de fundamental 333 
importância para a sustentação e desenvolvimento do Campus São Paulo. O 334 
Prof. Antonio Carlos Lopes endossou as palavras da Sra. Conceição e 335 
acrescentou que no que diz respeito aos funcionários é importante também 336 
que eles sejam respeitados por instâncias superiores. Atitudes de desrespeito 337 
para com os servidores técnico administrativos tem criado um efeito 338 
altamente negativo. Mais uma vez salientou a necessidade de termos na 339 
direção do campus um profissional que entenda de gestão para poder 340 
realizar um planejamento eficiente.  Aproveitou a oportunidade para 341 
agradecer o Prof. Álvaro Nabib Atallah pelo expressivo trabalho que vem 342 
desenvolvendo neste curto período de gestão, como pro tempore na direção 343 
do Campus São Paulo, demonstrando competência, comunicabilidade com 344 
todos, procurando a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de 345 
Enfermagem para ajudar a resolver os problemas e compartilhar sua gestão, 346 
a qual tem sido extremamente frutífera. Diante do exposto propôs aos 347 
conselheiros que figurasse em ata Voto de Louvor ao Prof. Álvaro Nagib 348 
Atallah por sua expressiva gestão.  Não havendo manifestação contrária, o 349 
Prof. Álvaro agradeceu a manifestação de carinho e apoio. 5) Em seguida o 350 
Prof. José Osmar Medina de Abreu Pestana, Presidente da Comissão 351 
Eleitoral do Campus São Paulo foi convidado para expor aos senhores 352 
conselheiros, sobre o ANDAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL PARA 353 
ESCOLHA DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DO CAMPUS SÃO PAULO. 354 
Inicialmente esclareceu que hoje estaria realizando o mesmo comunicado às 355 
Unidades Universitárias, a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista 356 
de Enfermagem. Em virtude de seus Diretores estarem presentes neste 357 



Conselho considerará esta atividade cumprida.    Foi eleito no Conselho 358 
Universitário, Presidente da Comissão Eleitoral e Representante do Consu na 359 
referida Comissão. Os demais membros da Comissão são: Profa. Dra. Sonia 360 
Maria Oliveira Barros (Representante dos docentes), Wumathylla da Silva 361 
Santana (Representante dos Discentes e a Sra. Adelina Morais Camillo 362 
(Representante dos Técnicos Administrativos em Educação). Tem contado 363 
também com os relevantes serviços prestados a esta Comissão pelas Srtas. 364 
Márcia Grijol de Oliveira e Daniella Pimentta, e pelo servidor Vanderlin 365 
Amorim Jr., responsável pelo suporte técnico na área de Sistemas de 366 
informática. Aberto o período de inscrições das chapas, ocorreu a inscrição 367 
da Chapa 1 em 23.01, composta pelas Profas. Dras. Rosana Fiorinni 368 
Puccini(Diretor) e Emilia Inoue Sato(Vice-Diretor) e a inscrição da chapa 2 369 
em 28.01, composta pelos Profs. Marinho Jorge Scarpi(Diretor) e Marimélia 370 
Aparecida Porcionatto(Vice-Diretor).  A Comissão eleitoral encaminhou os 371 
nomes dos inscritos ao Departamento de Recursos Humanos para análise do 372 
preenchimento dos requisitos previstos em Lei, obtendo total aprovação. Em 373 
31.01 as chapas foram divulgadas no Campus e não houve registro de 374 
impugnação. No dia 07.02 a Comissão se reunirá em dois períodos, sendo 375 
que no segundo contará com a presença dos candidatos. A partir desta data 376 
será cumprido o seguinte cronograma: em 08.02 – divulgação da lista de 377 
eleitores; de 09.02 a 12.03 – campanha eleitoral; de 13.03 e 14.03 – consulta 378 
prévia à comunidade; em 14.03 – apuração dos votos, laboração da ata de 379 
encaminhamento ao Conselho de Campus; dia 26.03 – elaboração da lista 380 
tríplice do Conselho de Campus e em 28.03 – envio do resultado à Reitoria. 381 
Ao término dessas informações o Prof. Álvaro Nagib Atallah agradeceu o  382 
Prof. Medina pelo excelente trabalho que vem realizando frente a Comissão 383 
Eleitoral.  5.1.ORGANIZAÇÃO DO DEBATE: O Prof. João Aléssio sugeriu ao 384 
Prof. Álvaro que o Conselho de Campus pudesse organizar um debate no 385 
Campus São Paulo entre os Candidatos. A proposta teve apoio unânime e o 386 
Prof. João Aléssio será o responsável pela organização deste evento, fazendo 387 
interlocução com o Prof. Medina, Presidente da Comissão Eleitoral. A Sra. 388 
Conceição sugeriu que a Comissão que trabalhou na eleição anterior 389 
colabore com o Prof. João Aléssio.   6) SEGURANÇA – MEDIDAS DE 390 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. Em seguida o Prof. Antonio Carlos 391 
Zechinatti, Coordenador da Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho e 392 
do SESMT agradeceu a oportunidade que tem como objetivo conscientizar 393 
todos os colaboradores deste Campus sobre questões de Segurança e 394 
Medidas de Proteção Contra Incêndio. Dentro deste contexto informou que o 395 
Prof. Álvaro Nagib Atallah tem se mobilizado no sentido de alertar e buscar 396 
soluções para o problema de segurança deste campus. Salientou que a 397 
questão de segurança no campus é uma questão antiga, com problemas 398 
crônicos e a Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho realiza esses 399 
Relatórios de Inspeção há cerca de 20 anos. Iniciou a apresentação de slides 400 
mostrando aos senhores conselheiros, imagens de hidrantes obstruídos por 401 
objetos pessoais dos funcionários que trabalham no local; quadros de luz 402 
obstruídos, substâncias químicas sem a devida identificação, produtos 403 
inflamáveis sendo armazenados em armários de madeira, entre outras 404 
situações. Salientou que muitas das atitudes que precisam ser tomadas, 405 
devem ser pelas chefias. Sua Divisão estará em breve realizando capacitação 406 
específica proteção contra incêndio. Trata-se da Norma Regulamentadora 32 407 
que se aplica não somente a Celetistas, mas a todas as instituições públicas. 408 



Ela diz respeito a segurança nos ambientes de trabalho dos trabalhadores da 409 
área da saúde, inclusive pesquisadores. A capacitação tem por objetivo 410 
ensinar as pessoas sobre o risco que elas estão expostas. Um dos grandes 411 
problemas identificados no campus em relação às pessoas que trabalham 412 
com pesquisa, é aprender a separar o material inflamável do explosivo. O 413 
objetivo é prevenir incêndio e não criticar o serviço, mas há questões que 414 
para funcionar corretamente não dependem de recursos financeiros, da 415 
Divisão de Engenharia e Infraestrutura, da Manutenção, mas da 416 
conscientização das pessoas.  Em seguida o Prof. Álvaro Atallah solicitou ao 417 
Dr. Zechinatti que imediatamente após a visita dos técnicos da Divisão de 418 
Segurança e Medicina do Trabalho num determinado Setor, deve colher a 419 
ciência da chefia para então, encaminhar o apontamento à Diretoria do 420 
Campus.  O Prof. Zechinatti nformou que será distribuído no próximo mês 421 
juntamente com os holerites, um folder com recomendações de proteção 422 
contra incêndio, uso correto do extintor e outras informações. À pedido do 423 
Prof. Álvaro Atallah será incluído nos módulos de capacitação da Unifesp, o 424 
tema “segurança – medidas de proteção contra incêndio”, abordado por meio 425 
de um vídeo institucional. Esta mobilização em torno da questão de 426 
segurança do Campus terá também como objetivo a elaboração de um 427 
projeto de segurança para o Campus São Paulo a ser discutido com a nova 428 
gestão do Campus e a Reitoria da Unifesp, sensibilizando autoridades em 429 
Brasília a investirem na segurança de suas universidades e para isto é 430 
necessário verba específica. Em seguida o Prof. João Aléssio sugeriu que o 431 
vídeo institucional fosse disponibilizado no site do Campus.  7) Finalizando 432 
os informes o Prof. Álvaro lembrou que hoje está ocorrendo as MATRÍCULA 433 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO e o Prof. João Aléssio solicitou a 434 
colaboração de todos no sentido de que permaneçam em alerta quanto a 435 
questão do trote. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE elaborou um 436 
cartaz com a chamada “o trote não é legal denuncie”, constando um telefone 437 
e um e-mail para qualquer ocorrência.  Esta iniciativa tem o objetivo de 438 
proteger os calouros, os alunos deste Campus e a Instituição. Cabe ressaltar 439 
que até o presente momento felizmente não houve nenhuma ocorrência. 440 
ORDEM DO DIA: 1) CURSO DE DIREITO: O Prof. Álvaro Atallah informou 441 
que conforme abordado no início desta reunião, o Ministério da Educação já 442 
aprovou o Curso de Direito na Unifesp e inclusive destinou vagas. Existe um 443 
projeto político-pedagógico aprovado também. Diante destas considerações 444 
indagou se, havendo infraestrutura financeira, recursos humanos e etc. para 445 
assumir este Curso, se este Conselho receberia com simpatia o Curso de 446 
Direito no Campus São Paulo e não em outro Campus. A Sra. Conceição 447 
manifestou-se dizendo que entende que  este Curso é de extrema relevância 448 
para o Campus e considera importante que ele seja oferecido nas 449 
proximidades das grandes Universidades como, São Francisco, PUC.  450 
Discorda de que o Curso em questão ocorra em Osasco e é favor de que ele 451 
se realize neste Campus. Quanto ao Projeto político-pedagógico há algumas 452 
críticas. O Prof. Álvaro informou que o projeto que está no site não é o que 453 
foi aprovado. A versão correta será divulgada.  O Prof. João Aléssio 454 
manifestou-se dizendo que não tem suficientemente certeza se o curso de 455 
Direito deva estar ligado a este Campus. Cada campus tem suas 456 
especificidades. A especificidade do Campus São Paulo é a Saúde. Quanto ao 457 
campus de Osasco não considera longe a ponto de prejudicar o interesse das 458 
pessoas. O Prof. Álvaro esclareceu que o argumento das pessoas da área do 459 



direito é que este curso deva ocorrer próximo aos grandes Fóruns. É um 460 
curso para 50 pessoas. O prédio doado pelo ex-prefeito Gilberto Kassab tem 461 
uma área de 25.000 m2 no Largo do Paissandu, atrás do Teatro Municipal. 462 
Não é preciso mais de 500 m2 para fazer este curso andar. Vale ressaltar 463 
também que é um curso de “giz e lousa”, um curso baseado em solução de 464 
problemas com a idéia dos juristas nos ensinar na gestão e no “jurisdiques” 465 
e nós ensinarmos uma linha de justiça nesse país, que leve em conta a 466 
experimentação adequadamente realizada. Quem sabe conseguimos abrir 467 
uma seara de luz num país onde o direito tem um potencial enorme para se 468 
desenvolver, mas não tem um modelo que incorpore a autoadaptação às 469 
necessidades da sociedade e que encante a sociedade brasileira. Esta é a 470 
preocupação. O que motivou trabalhar com estes profissionais, inclusive já 471 
há cinco anos,  foi a oportunidade de promover uma intervenção. O Prof. 472 
João Aléssio acrescentou que valeria a pena trazer informações detalhadas 473 
quanto ao prédio. Não se sabe se o prédio irá “vingar”, quanto custa a 474 
reforma e etc. O Prof. Paulo Schor argumentou dizendo que se sente 475 
totalmente incompetente para julgar qualquer assunto referente ao Direito. 476 
Se houver alguma votação irá abster-se. Por outro lado, concorda com o Prof. 477 
João Aléssio sobre as especificidades de cada campus e acredita que esta 478 
discussão deva ser ampliada.  O Prof. Álvaro considerou mais adequado 479 
retirar o assunto da pauta e em outra oportunidade apresentá-lo com todos 480 
os detalhes que envolvem esta questão. 2) COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 481 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO CAMPUS SÃO PAULO. Também já 482 
abordado no início desta reunião, hoje é de extrema importância o Conselho 483 
de Campus aprovar esta Comissão. Em maio de 2012 foi designada uma 484 
Comissão, mas que por vários motivos se extinguiu. A Diretoria do Campus 485 
traz ao conhecimento dos senhores conselheiros a indicação dos seguintes 486 
nomes: Prof. Dr. Eduardo Cotecchia Ribeiro, docente do Departamento de 487 
Morfologia e Genética, como Presidente. O Prof. Eduardo é uma pessoa com 488 
ampla experiência nesta área e já assumiu este cargo em gestões passadas. 489 
A Advogada Dra. Beatriz Cândido Barbosa (Chefe da Divisão de Contratos, 490 
Convênios e Imóveis),  O Arquiteto Osvaldo Pimentel Portugal, a Engenheira 491 
Rita de Cassia Carvalho e o Sr. Israel Batista do Nascimento (Divisão de 492 
Cadastro de Fornecedores, Materiais e Serviços).  Para apoiar na 493 
infraestrutura administrativa os trabalhos da comissão o Prof. Álvaro 494 
disponibilizou três funcionários. São eles: Sr. Lucas Siqueira, Sr. Alexandre 495 
Domingues e o Sr. Marcelo Deminski.  Colocada em votação, a composição 496 
da Comissão Permanente de Licitação foi aprovada por unanimidade. 3) 497 
REGIMENTO DO CAMPUS: O Prof. Álvaro Atallah lembrou que a Comissão 498 
responsável pelo Regimento é composta pelo Prof. Sergio Draibe,  o qual não 499 
pode estar presente nesta reunião, a Sra. Ieda Aparecida Carneiro, a Sra. 500 
Maria José Conceição dos Santos e o Sr. Paulo Roberto de Lima Lopes. A 501 
Sra. Conceição argumentou que em virtude da falta de “quórum” hoje não 502 
será possível dar continuidade ao Regimento, porém numa próxima reunião 503 
certamente ele será concluído. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 504 
encerrada. Para constar, eu Márcia Grijol de Oliveira, secretariei e redigi a 505 
presente reunião, a qual se aprovada, será lavrada e assinada pelo Diretor 506 
pro tempore do Campus São Paulo, Prof. Dr. Álvaro Nagib Atallah e por mim.   507 


