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

 3 
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e treze, nesta cidade de 4 
São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Jandira Masur”, reuniram-se 5 
ordinariamente os senhores membros do Conselho do Campus São Paulo da 6 
Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência da Profa. Rosana 7 
Fiorini Puccini. Estiveram presentes: Antonio Carlos de Camargo Carvalho, 8 
Antonio Fernandes Moron, Catarina Segreti Porto, Emilia Inoue Sato, 9 
Guacyara da Motta, Helio K. Takahashi, Heloisa Allegro Baptista, Ieda 10 
Aparecida Carneiro, Jose Eduardo C. Andrade, Juliana Barros Becker, Maria 11 
Angélica S. Peterlini, Marcelo Santos, Maria Jose C. dos Santos, Marimélia 12 
Aparecida Porcionatto, Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira, Nair Kinue 13 
Morita, Nilce Manfredi, Ramiro A. Azevedo, Sonia Maria Oliveira de Barros. 14 
Havendo "quorum" com a presença de 19 membros, a Profa. Rosana iniciou 15 
a reunião com Informes da Diretoria do Campus: 1) A Profa. Rosana deu 16 
as boas vindas à aluna Juliana Barros Becker, representante eleita dos pós-17 
graduandos. 2) Explicou que o regimento do campus ainda não foi concluído 18 
porque depende de mudanças no estatuto da Unifesp e que foi criada uma 19 
comissão no CONSU, para que os campi possam fazer propostas de 20 
alterações. Umas das alterações que será proposta é a ampliação do número 21 
de estudantes no conselho de campus e a inclusão da participação dos 22 
alunos de residência médica. Enquanto não ocorre essa alteração, informou 23 
que irá convidar representantes da AMEREPAM e da residência 24 
multiprofissional, para participarem das reuniões. 3) Informou que a 25 
Diretoria está organizando um mapa referente à mudança do edifício Jairo 26 
Ramos. Para fazer o cronograma, precisa que a Reitoria faça a transferência 27 
de alguns setores da administração central que permanecem no campus. Em 28 
janeiro irá apresentar esse cronograma para aprovação do conselho. 4) Com 29 
relação às carretas que estão no estacionamento C, disse que o atendimento 30 
do projeto é para escolares e que está sendo elaborado um plano junto às 31 
Secretarias Municipais da Saúde e da Educação de São Paulo; deverá ser 32 
realizado um piloto em janeiro. Disse que irá propor que além do consultório, 33 
todos os componentes da carreta possam ficar no local onde os exames 34 
estarão sendo realizados, visando à desocupação do estacionamento. 35 
ORDEM DO DIA: No primeiro item, Sala de videoconferência - CSP – O Sr. 36 
Marcello de Pietro disse que serão instalados 20 ambientes de vídeo 37 
conferência, de 08 a 12 lugares onde as pessoas poderão utilizar sem a 38 
necessidade de um técnico para operar os equipamentos. A ideia é que sejam 39 
multiusuários e que possam ser compartilhadas com todas as estruturas. A 40 
proposta é que o campus São Paulo receba oito salas que poderão ser 41 
distribuídas nos seguintes locais: Octávio de Carvalho, EPM, EPE, INFAR, 42 
ECB ou PI, PII, DIS e HU. Os locais de instalação das salas já foram 43 
definidos, exceto nos edifícios ECB e PI que dependem, ainda, de uma 44 
análise técnica. No segundo item, Definição do local de instalação do Data 45 
Center – O Sr. Marcello disse que a proposta é que o Data Center seja 46 
instalado em um container e o local seria o estacionamento do ECB, pois fica 47 
no quadrilátero do edifício Octavio de Carvalho, mais próximo dos links de 48 
fibras ópticas. A Profa. Rosana disse que devem ser estudadas outras 49 
alternativas e que o local proposto é tem algumas limitações, sobretudo por 50 
ser a entrada principal do teatro. Disse que a diretoria e os técnicos deverão 51 



buscar outras possibilidades, o mais rápido possível, e até janeiro ter uma 52 
definição. No terceiro item, GT Laboratórios de Pesquisa – Fase I – A Profa. 53 
Marimélia apresentou o relatório do grupo de trabalho. Explicou que a 54 
primeira etapa foi realizar um diagnóstico da situação, levantar as 55 
necessidades e a proposta da comissão é que seja construído um edifício de 56 
8.000-10.000m², que abrigaria: biotério de experimentação animal, 57 
laboratórios multiusuários, laboratórios de pesquisa para os departamentos, 58 
disciplinas e setores da EPM e EPE. Como possibilidades de terrenos a 59 
comissão sugere na Rua Napoleão de Barros com Rua Pedro de Toledo ou 60 
Rua Varpa. Com relação aos biotérios de experimentação, dependendo da 61 
localização do novo prédio, sugere as seguintes opções: se o prédio for na 62 
Rua Napoleão de Barros: a área de experimentação seria no próprio prédio, 63 
pois os animais poderiam ser transportados a partir do CEDEME por uma 64 
rota interna, sem passagem pela rua; se o prédio for na Rua Varpa  a área de 65 
experimentação do novo prédio seria menor, apenas para os laboratórios lá 66 
instalados, enquanto os biotérios setoriais seriam transferidos para outro 67 
local mais próximo do CEDEME, sendo necessário verificar as 68 
possibilidades. Disse que se o conselho aprovar essa sugestão, a comissão 69 
seguiria para a fase 2 que é o detalhamento da proposta. A Profa. Rosana 70 
disse que defende a construção desse edifício, mas que a questão do local 71 
ainda não está definida e que o mesmo deverá ser discutido no plano diretor 72 
que será desenvolvido em 2014. Colocada em votação, a proposta da 73 
comissão foi aprovada por unanimidade. No quarto item, Revisão do PDI 74 
2011/2015 – A Profa. Rosana explicou que a Pró-Reitoria de Planejamento 75 
está conduzindo essa revisão e que o Prof. Sergio Draibe foi indicado como 76 
representante do campus. Foram convocadas reuniões com os 77 
representantes das câmaras das duas escolas para discutir os componentes 78 
acadêmicos e com a Divisão de Infraestrutura do campus. A EPM, na área de 79 
graduação, irá manter o número de vagas dos cursos já existentes e fazer 80 
um estudo de viabilidade e elaboração do plano político pedagógico do curso 81 
de Odontologia; posteriormente, deverá fazer um pleito junto ao Ministério 82 
da Educação, com o objetivo de pactuar as necessidades de docentes, TAEse 83 
infraestrutura. Com relação ao curso de direito, Profa. Rosana faz um 84 
histórico de todo processo, o que incluiu a devolução do prédio em 2013 85 
(Centro de São Paulo). Foi considerada a relevância do mesmo, definindo-se 86 
por dar continuidade à discussão e à revisão do Plano Político Pedagógico já 87 
elaborado, sendo necessária nova definição em relação ao local. Na extensão 88 
ocorreu ampliação das vagas da residência médica e multiprofissional acima 89 
da projeção, porque muitos cursos de especialização se transformaram em 90 
residência e isso ocorreu tanto na área médica como na área 91 
multiprofissional. Essa expansão deve ocorrer ainda no próximo período, 92 
ainda que em ritmos menor do ocorrido nos últimos anos. A EPE não tem 93 
projeção de crescimento na graduação, na pós-graduação terá implantação 94 
de mestrado profissional e manutenção da especialização. A residência 95 
multiprofissional tem projeção de ampliação para 2015. Na área de 96 
infraestrutura Profa. Rosana apresentou o quadro de imóveis e explicou que 97 
haverá será necessário um aumento devido à desocupação do edifício Jairo 98 
Ramos. Em seguida, apresentou as grandes reformas que visam à 99 
revitalização dos edifícios de pesquisa e a projeção de execução das obras. 100 
Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi 101 



encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei 102 
a presente ata.   103 


