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

 3 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze, nesta 4 
cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão da Cunha”, 5 
reuniram-se ordinariamente os senhores membros do Conselho do Campus 6 
São 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, Antonio Carlos Lopes, Antonio 9 
Carlos Zechinatti, Antonio Fernandes Moron, Carlos Roberto Nunes, 10 
Catarina Segreti Porto, Circeá Amália Ribeiro, Emilia Inoue Sato, Flavio 11 
Faloppa, Helio Takahashi, Heloísa Allegro Baptista, Ieda Aparecida Carneiro, 12 
Luiz Aurélio Mestriner, Marimelia Aparecida Porcionatto, Maria Angélica S. 13 
Peterlini, Maria Cristina Gabrielloni, Maria Jose Conceição dos Santos, Paulo 14 
Schor, Nestor Schor, Nilce Manfredi, Ramiro Anthero de Azevedo, Sonia 15 
Maria Oliveira de Barros. Justificou a ausência: Isabel Cristina Kowal Olm 16 
Cunha. Havendo "quorum" com a presença de 23 membros, a Profa. Rosana 17 
iniciou a reunião Informes da Diretoria do campus: 1) O Prof. Antonio 18 
Carlos Zechinatti informou que o campus está formando a brigada de 19 
incêndio, a qual será composta por 240 brigadistas e irá abranger os 20 
principais edifícios. Solicitou que os departamentos apoiem essa iniciativa 21 
liberando os servidores para participarem das brigadas. 2) A Profa. Maria 22 
Angélica informou que a Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis solicitou um 23 
representante de cada campus para compor a comissão de moradia 24 
estudantil e que o campus também terá uma comissão própria, sendo que as 25 
demandas e critérios serão encaminhados para aprovação do conselho. 26 
Havia uma estudo anterior de que a moradia estudantil do Campus São 27 
Paulo seria na Unidade Santo Amaro. Entretanto, há um movimento para 28 
implantação de cursos de graduação nessa unidade, portanto, Profa. Rosana 29 
considera que a definição do local para a construção da moradia estudantil 30 
deve ser incluída no Plano Diretor do Campus a ser definido no ano de 2014.  31 
Profa. Maria Angélica informou, também, que a câmara de graduação da 32 
EPM aprovou a realização da matrícula na Atlética, com o comprometimento 33 
dos alunos de que não haverá trote. Informes do Hospital Universitário: 1) 34 
O Sr. Marcelo Santos informou que em 2009 o hospital aderiu ao programa 35 
consultórios itinerantes do Ministério da Educação, o qual disponibiliza aos 36 
hospitais universitários carretas para atendimento de oftalmologia e 37 
odontologia. O Hospital São Paulo fez adesão apenas para a carreta de 38 
oftalmologia e o programa prevê o atendimento de escolares de municípios 39 
que possuem maior nota no PSE, dentro do estado de origem do HU. Estão 40 
sendo distribuídas em torno de 20 carretas no país. Com relação ao custeio, 41 
explicou que o custo estimado é de 130 mil reais/mês e o Ministério da 42 
Educação, por meio da EBHSER, irá repassar 25 mil reais pelo Fundo 43 
Nacional de Saúde e arcar com todos os custos de manutenção. A proposta é 44 
que no primeiro semestre a carreta permaneça no município de origem e na 45 
segunda fase ela circule em torno de até 150km da sua sede. Já há 46 
entendimentos com a Prefeitura de São Paulo visando à articulação das 47 
atividades junto às escolas do município. A carreta do Hospital São Paulo 48 
deverá ficar estacionada no estacionamento da Pedro de Toledo até o início 49 
das atividades previstas para fevereiro de 2014. 2) O Prof. Faloppa informou 50 
que o Hospital São Paulo recebeu os recursos do Rehuf (Programa Nacional 51 



de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais). 3) Tendo em vista 52 
as obras do térreo do Edifício Otávio de Carvalho para reforma do Pronto-53 
Socorro, foi necessária a instalação de ambulatórios no 1º andar desse 54 
edifício para a Neurologia e Ortopedia. A diretoria do hospital e Conselho 55 
Gestor realizaram reunião com a Neurologia e a Ortopedia e definiram uma 56 
forma de utilização compartilhada desse espaço físico. Informes das 57 
Unidades Universitárias: Escola Paulista de Enfermagem:: 1) A 58 
Profa. Sonia informou que a sala da Diretoria sofreu uma infestação grave de 59 
cupins, sendo necessária grande reforma que contou com recursos próprios 60 
da enfermagem. Escola Paulista de Medicina: 1) O Prof. Antonio Carlos 61 
informou sobre as atividades da EPM voltadas à comemoração dos 80 anos. 62 
Agradeceu a ajuda da Profa. Rosana para o aumento no número de 63 
servidores. Informes da Diretoria do Campus: 1) A Profa. Emilia informou 64 
que a Comissão de Infraestrutura fez várias reuniões com as disciplinas que 65 
estão no Jairo Ramos com o objetivo de equacionar e acomodar as atividades 66 
em outros imóveis já existentes ou que deverão ser alugados. O Prof. Nestor 67 
perguntou sobre a mudança dos laboratórios de informática que ocupam 68 
dois andares do prédio de Pesquisa I. Profa. Rosana referiu que houve, no 69 
início, informações desencontradas em relação ao local a ser utilizado para 70 
instalação do Biobanco (projeto Finep). Entretanto, independente desta 71 
questão, já esclarecida, toda atividade do DIS será transferida para o Edifício 72 
Leal Prado (após reforma) e as duas salas de aula de Informática também 73 
deverão ser instaladas em outro local, pois não requerem a estrutura de um 74 
edifício de pesquisa. 2) A Profa. Rosana informou que criou um grupo de 75 
trabalho para acompanhamento das atividades e estrutura da biblioteca do 76 
campus; esse grupo deverá desenvolver uma proposta de reforma e 77 
funcionalidade da biblioteca. Informou ainda que a biblioteca ficará ligada 78 
diretamente a Diretoria do campus. 3) Disse que foi encaminhado um ofício à 79 
Reitoria e à Secretaria de Gestão de Pessoas, solicitando esclarecimento a 80 
respeito do remanejamento das 14 vagas de técnicos administrativos. 4) 81 
Informou que foi encaminhado um ofício aos departamentos para que 82 
validem a lista com o quadro de servidores. Após os informes a Profa. 83 
Rosana colocou para aprovação as atas de 30/07 e 27/08 que foram 84 
aprovadas sem ressalvas. ORDEM DO DIA: No primeiro item, 85 
Transferência da lotação de TAEs de departamentos acadêmicos para o 86 
Hospital Universitário – A Profa. Rosana informou que esse assunto começou 87 
a ser discutido em setembro de 2012, resultando na abertura de dois 88 
processos pelo então Pró-Reitor de Administração, os quais foram 89 
encaminhados à diretoria do Campus São Paulo solicitando a transferência 90 
de TAEs médicos e profissionais de nível superior lotados no CSP para o HU. 91 
Nesse processo consta que a criação da Unidade Gestora do Hospital 92 
Universitário possibilita a lotação dos TAEs no HU e que há um desequilíbrio 93 
em relação ao número de TAEs em departamentos acadêmicos. Isso se deve 94 
ao fato de que profissionais de saúde estão lotados nesses departamentos e 95 
desenvolvem atividades assistenciais no HU. Ressaltou que está previsto que 96 
TAEs de HUs desenvolvam atividades de ensino e pesquisa, além da 97 
assistência, e que essa transferência não implicará mudanças de atividade. 98 
A Profa. Rosana informou que realizou reuniões com todos departamentos e 99 
disciplinas para esclarecimentos, que esta questão foi abordada nas 100 
congregações das duas unidades universitárias e que, a partir dessas 101 
discussões, em conjunto com esses departamentos, elaborou premissas com 102 



o objetivo de firmar a articulação entre departamentos acadêmicos e o HU. 103 
Entretanto, em reunião realizada com os TAEs no dia anterior, considerou 104 
que havia muitas dúvidas e estes solicitaram que esta questão não fosse 105 
definida neste conselho. A Profa. Rosana solicita que esta questão não seja 106 
votada para maior aprofundamento junto aos departamentos, disciplinas e 107 
TAEs. Foram feitos esclarecimentos e todos consideraram que a decisão 108 
poderia ser adiada para maior amadurecimento. No segundo item, Criação 109 
da comissão de estudo para o Edifício de Pesquisa III – Foi proposta a 110 
criação de dois grupos: a) Grupo de Trabalho para planejamento e 111 
desenvolvimento dos laboratórios de pesquisa que será composto pelos 112 
seguintes membros: Profa. Marimélia Aparecida Porcionatto, Profa. Beatriz 113 
Amaral de Castilho, Profa. Catarina Segreti Porto, Profa. Lydia Masako 114 
Ferreira, Prof. Luis Eduardo Coelho Andrade, Profa. Mavilde da Luz 115 
Gonçalves Pedreira e Prof. Nestor Schor. b) Grupo de trabalho para estudo 116 
referente à retomada do Projeto do Edifício de Pesquisa III que será composto 117 
pelos seguintes membros: Prof. Sergio Cavalheiro, Prof. Arnaldo Lopes 118 
Colombo, Pro. Sergio Draibe, Profa. Maria Angelica Sorgini Peterlini, Prof. 119 
Luis Eduardo Coelho Andrade, Profa Marimelia Aparecida Porcionatto, Prof. 120 
Manoel João Batista C. Girão, Prof. Reinaldo Salomão e Eng. Gilberto Meleti. 121 
Após discussão e sugestão a criação dos grupos foi aprovada por 122 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a 123 
reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, 124 
secretária, lavrei a presente ata.  125 


