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

 3 
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e treze, nesta cidade de 4 
São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão da Cunha”, reuniram-se 5 
extraordinariamente os senhores membros do Conselho do Campus São 6 
Paulo da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência da Profa. 7 
Rosana Fiorini Puccini. Estiveram presentes: Ana Rita de Cassia 8 
Bettencourt, Antonio Carlos de C. Carvalho, Carlos Roberto Nunes, Flavio 9 
Faloppa, Helio Takahashi, Maria Angélica S. Peterlini, Maria Jose Conceição 10 
dos Santos, Marimelia Aparecida Porcionatto, Nestor Schor, Paulo Schor, 11 
Ramiro Anthero de Azevedo, Sonia Maria Oliveira de Barros. Justificou a 12 
ausência: Luiz Aurélio Mestriner. Participaram na qualidade de convidados: 13 
Prof. Jose Roberto Ferraro (Superintendente do Hospital São Paulo) e 14 
Marcelo Burattini (Diretor Técnico do HSP). Havendo "quorum" com a 15 
presença de 14 membros, a Profa. Rosana iniciou a reunião informando que 16 
no dia 25/06 haverá reunião ampliada do conselho, onde serão convidados 17 
os chefes de departamentos e os representantes administrativos que foram 18 
indicados pelos departamentos, para apresentação do orçamento de 2014. 19 
Agradece a todos pela presença e justifica a realização desta reunião 20 
extraordinária com o objetivo de dar continuidade aos projetos relacionados 21 
ao HSP/HU. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Projeto do Prédio do 22 
Hospital São Paulo II (Rua Botucatu, 821) – O Prof. José Roberto faz uma 23 
síntese de todos os passos e decisões relacionadas ao este prédio, incluindo 24 
reuniões do CONSU e Conselho de Campus; na última discussão do conselho 25 
do Campus ficou estabelecido que deveria ter um andar destinado a 26 
anfiteatros e um para administração. Explicou que após reuniões com a 27 
Diretoria do Campus, representantes das EPM, EPE, departamentos de 28 
grandes áreas clínicas, foi solicitado que se fizesse um novo layout 29 
substituindo a área de anfiteatros e administração por mais consultórios, 30 
tendo em vista que este é um dos pontos de maior estrangulamento e de 31 
inadequações das atividades assistenciais e, como consequência, das 32 
atividades de ensino e pesquisa a elas relacionadas. Em seguida apresentou 33 
o novo layout para os andares sendo: 1º, 3º, 4º e 5º andares para 34 
ambulatório multiuso, 2º andar para diagnóstico, 6º e 7º andares para 35 
centro cirúrgico, 8º e 9º andares para ambulatórios específicos (Otorrino e 36 
Oftalmo) e 10º e 11º andares para internação (hospital dia). A Profa. Rosana 37 
disse que o argumento principal para que esse prédio seja utilizado dessa 38 
maneira é a inadequação absoluta de todas as atividades que estão sendo 39 
desenvolvidas nas casas. Quanto ao alvará ele pode ser modificado, mas 40 
para qualquer alteração teria que recomeçar todo o processo. O Prof. Nestor 41 
propôs que seja feita uma reflexão e revista a proposta para direcionar para 42 
um prédio acadêmico, ainda que mantenha o compromisso de ocupação com 43 
o Departamento de Oftalmologia. Terminadas as considerações, a Profa. 44 
Rosana colocou em votação a proposta do Prof. Nestor e o projeto 45 
apresentado pelo Prof. Jose Roberto. Após discussão o projeto apresentado 46 
pelo Prof. Jose Roberto foi aprovado por 10 votos a favor, 3 contra e 1 47 
abstenção. No segundo item, Farmácia de Alto Custo HSP/HU – O Prof. 48 
José Roberto explicou que no Centro de Saúde Vila Mariana, ligado à 49 
Secretaria de Estado da Saúde, é realizada a distribuição de medicação de 50 
alto custo e que 90% da utilização dessa farmácia é de pacientes do Hospital 51 



São Paulo. Como esse centro passará a atender o Centro de Atenção do 52 
Idoso, a farmácia não funcionará mais naquele local. Por isso, foi proposto 53 
que o HSP/HU albergasse essa farmácia, 100% subsidiada tanto na reforma 54 
como no custeio. Lembrou que, em 2009, foi desenvolvido um projeto nesse 55 
mesmo local, onde hoje é o Espaço da Tribo na Rua Borges Lagoa e esse 56 
projeto está sendo reapresentado. Disse que o pleito é obter autorização do 57 
conselho, para desenvolver o projeto da farmácia nessa área. A Profa. 58 
Rosana disse que a princípio foi discutida a possibilidade de se construir um 59 
prédio de ambulatórios nesse local, mas essa ideia foi revista a pedido da 60 
CET por conta do grande fluxo de pessoas e veículos que causaria problemas 61 
de trânsito em toda região. Disse que os imóveis que estão nessa área são de 62 
propriedade da Unifesp e que a Farmácia de Alto Custo não requer 63 
alterações significativas de estrutura, portanto, não impede projetos futuros, 64 
dentre eles a de um prédio acadêmico, também necessário.  Após discussão 65 
a Profa. Rosana colocou em votação a solicitação do Prof. Jose Roberto que 66 
foi aprovada por unanimidade. No segundo item, Reforma do Pronto-67 
Socorro – O Prof. José Roberto disse o recurso já está disponível e o Pronto-68 
Socorro precisa ser reformado. O projeto já existe e a primeira fase já está 69 
sendo executada. Lembrou que já foi autorizado pelo Conselho que o Pronto-70 
Socorro ocupe dois andares do edifício Octávio de Carvalho (sub-solo e 1º 71 
andar); em relação ao 1º andar foi aprovado que o mesmo não incluiria a 72 
área ocupada pelo Núcleo de Apoio aos Estudantes e que a solicitação que 73 
ele estava trazendo ao Conselho, hoje, era para que a Engenharia pudesse 74 
desenvolver o projeto, somando a área do NAE e dos dois anfiteatros. Disse 75 
que quando a reforma terminar será oferecido o dobro de atendimento com 76 
qualidade. Após discussão, a solicitação do Prof. José Roberto foi aprovada 77 
por 13 votos a favor e 1 abstenção do Prof. Helio Takahashi. Nada mais 78 
havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para 79 
constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.  80 


