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

 3 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e treze, nesta cidade 4 
de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão da Cunha”, reuniram-5 
se ordinariamente os senhores membros do Conselho do Campus São Paulo 6 
da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência da Profa. Rosana 7 
Fiorini Puccini. Estiveram presentes: Antonio Carlos de Camargo Carvalho, 8 
Antonio Carlos Lopes, Carlos Roberto Nunes, Catarina Segreti Porto, Flavio 9 
Faloppa, Guacyara da Motta, Helena B. Nader, Helio K. Takahashi, Heloisa 10 
Allegro Baptista, Ieda Aparecida Carneiro, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, 11 
Luiz Aurelio Mestriner, Maria Angélica S. Peterlini, Maria Jose C. dos Santos, 12 
Marimelia Aparecida Porcionatto, Nestor Schor, Nilce Manfredi, Paulo Schor, 13 
Ramiro A. Azevedo, Sonia Maria Oliveira de Barros. Justificaram a ausência: 14 
Maria Cristina Gabrielloni e Paulo Roberto de Lima Lopes. Participaram na 15 
qualidade de convidados: Ana Lucia Goulart, Jane Z Moraes, Jose Orlando 16 
Bordin, Jose Roberto Ferraro, Manoel João Batista Castelo Girão, Maria da 17 
Graça Naffah-Mazzacoratti, Maria Cecilia Martinelli Iorio, Maria Teresa de 18 
Seixa Alves, Murched Omar Taha, Patrícia Alessandra Bersanetti, Rebeca de 19 
Souza e Silva. Havendo "quorum" com a presença de 19 membros, a Profa. 20 
Rosana iniciou a reunião Informes da Diretoria do Campus: 1) Informou 21 
que recebeu e-mail do Prof. Nestor Schor questionando a destinação que foi 22 
dada ao edifício da Rua Botucatu, 821 em reunião do conselho de 19 de 23 
julho de 2013, sobretudo, segundo o Prof Nestor, devido às dificuldades para 24 
realização de atividades acadêmicas, pois em sua opinião, não houve uma 25 
ampla discussão. A Profa. Rosana argumentou que embora o conselho seja 26 
reduzido, a apresentação foi realizada e precedida de várias reuniões 27 
conjuntas entre representantes da Escola paulista de Medicina, Escola 28 
Paulista de Enfermagem, departamentos, disciplinas, gestores do hospital 29 
para discutir esse assunto. Em sua fala, o Prof. Nestor disse que esse 30 
assunto foi aprovado com premissas inadequadas e que é necessário 31 
rediscutir essa destinação, para que ela não atenda apenas uma única 32 
finalidade. A Profa. Marimelia disse que essa pauta era importante e foi 33 
votada com apenas 14 membros presentes e que em sua opinião esse 34 
assunto não foi amplamente discutido. A Profa. Rosana explicou que o 35 
argumento principal é a necessidade de adequação dos atendimentos – 36 
consultas e procedimentos – que são realizados de forma inadequada nos 37 
imóveis e, consequentemente, dificultam o ensino e a pesquisa, e não a 38 
questão da imutabilidade do alvará. Falou que é necessário eliminar a 39 
quantidade de casas assistenciais que acarretam uma despesa absurda para 40 
a universidade, podendo esse recurso ser melhor utilizado. Considera a 41 
proposta aprovada e reabrir essa discussão seria desrespeitar a decisão do 42 
conselho, entretanto, propõe a realização de um conselho ampliado, com 43 
participação de departamentos e disciplinas para apresentação de todos os 44 
projetos em andamento, pois é fundamental a visão do todo para uma maior 45 
compreensão – Pronto-Socorro, HSP/HU – cronograma de reformas e HSP II. 46 
Profa. Helena Nader e Prof. Antonio Carvalho se manifestaram, também, 47 
afirmando que este tema já esteve presente inúmeras vezes neste conselho e 48 
foi amplamente discutido. 2) A Profa. Marimelia leu uma carta endereçada à 49 
Profa. Rosana e aos membros do conselho: “Os departamentos acadêmicos 50 
que compõem as ciências básicas, a saber, Biofísica, Bioquímica, 51 



Farmacologia, Fisiologia, Informática em Saúde, Microbiologia, Imunologia e 52 
Parasitologia, Morfologia e Genética e Psicobiologia, foram contemplados com 53 
espaços próprios, pela última vez, na década de 1980, com a criação do 54 
INFAR, que abriga três desses Departamentos (Biofísica, Bioquímica e 55 
Farmacologia) e, de lá para cá, nenhum espaço adicional foi concedido para 56 
a área básica. Embora os oitos departamentos pertençam à Escola Paulista 57 
de Medicina, vale lembrar que seus docentes ministram disciplinas também 58 
para os alunos da Escola Paulista de Enfermagem. Nesses departamentos 59 
estão alocados programas de pós-graduação que contam com orientadores 60 
de prestígio nacional e internacional, que apresentam altos índices de 61 
produção científica e formação de recursos humanos, além de serem 62 
responsáveis por trazer recursos financeiros para a UNIFESP na forma de 63 
projetos financiados pelas diversas agências de fomento (FINEP, FAPESP, 64 
CNPq, CAPES). Lembrando que no caso específico da FAPESP, parte dos 65 
recursos obtidos pelos pesquisadores pode ser utilizada por toda 66 
Universidade na forma de RT institucional. Diante das novas gestões do 67 
Campus e da Reitoria, docentes das áreas básicas reconheceram este 68 
momento como oportuno para solicitar que a questão do espaço físico 69 
destinado às ciências básicas seja colocado em pauta para discussão. 70 
Seguindo as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria Planejamento e 71 
Infraestrutura, estamos cientes de que será necessária a aprovação por este 72 
Conselho de qualquer solicitação de destinação de espaço físico reivindicado 73 
por nós. Entendemos também que se faz necessário estabelecer uma 74 
instância que discuta e delibere a respeito de reformas, ocupações e 75 
distribuição de espaço físico dentro do Campus que possa ouvir a 76 
comunidade como um todo, tratando da questão do espaço físico, tão 77 
importante e angustiante para todos nós, de forma transparente. Sendo 78 
assim, na qualidade de representante eleita dos Professores Associados 79 
venho solicitar a inclusão de dois assuntos na pauta da próxima reunião do 80 
Conselho de Campus: 1) Criação da Câmara de Planejamento do Campus 81 
São Paulo; 2) Início das discussões a respeito da construção de um edifício 82 
destinado aos Departamentos das Ciências Básicas.” A Profa. Rosana disse 83 
que irá pautar essa solicitação na reunião de agosto e irá propor a criação de 84 
uma comissão para apresentar uma proposta. 3) A Profa. Rosana informou 85 
que no segundo semestre de 2013 será desencadeada a discussão do Plano 86 
Diretor do Campus, onde será feito um planejamento de como a 87 
universidade irá crescer nos próximos 20 anos. Disse que irá identificar uma 88 
data para fazer a apresentação desses projetos no conselho. 4) Informou 89 
ainda que irá convidar todos os chefes de disciplinas e usuários do Edifício 90 
Jairo Ramos para discutir a adequação de outras áreas físicas para 91 
instalação e continuidade das atividades. 5) Comunicou que o campus 92 
recebeu 33 servidores que serão entrevistados antes de serem distribuídos 93 
nos setores. A Profa. Helena propôs que ao invés de repor automaticamente, 94 
que exista um critério institucional. ORDEM DO DIA: No primeiro item, 95 
Orçamento 2014 – A Profa. Rosana explicou que o orçamento que seria 96 
apresentado foi elaborado a partir do orçamento de 2013, considerando as 97 
solicitações e necessidades administrativas que já haviam sido 98 
encaminhadas. Disse que não foi possível fazer um processo participativo, 99 
mas é importante que para o orçamento de 2015 haja uma discussão prévia 100 
para elencar prioridades. A Sra. Nilce explicou que o Campus São Paulo 101 
recebe diferentes tipos de verbas. A de orçamento que é chamada de verba 102 



tesouro, aprovada na lei de orçamento anual, de acordo com uma proposta 103 
que a universidade envia no ano anterior e que vem de forma centralizada 104 
para a universidade que faz um rateio entre os campi e Reitoria. Outra 105 
origem de recursos são as descentralizações (repasses entre órgãos federais), 106 
verbas do próprio orçamento federal que vem para a universidade com 107 
características específicas, que vem especificamente para atender a 108 
aquisição que foi feita. As verbas de recursos próprios têm origem municipal, 109 
estadual e até origem privada (prestação de serviços de alguns 110 
departamentos) e a FAP que é uma fundação que recebe e fornece recurso. 111 
Disse que as despesas de Orçamento classificam-se em Custeio - 112 
manutenção de atividades já existentes ou novas a serem inseridas - e 113 
Capital - parte relativa a investimentos e aquisições. Na área de Custeio as 114 
principais despesas atendidas são as diárias, auxílio financeiro a estudantes, 115 
material de consumo, passagens e despesas de locomoção, outros serviços 116 
de terceiros pessoa física, locação de mão de obra, outros serviços de 117 
terceiros pessoa jurídica, obrigações tributárias, despesas de exercícios 118 
anteriores, indenizações e restituições. Na área de Capital: obras e 119 
instalações, aquisição de imóveis, equipamentos e materiais permanentes e 120 
marcas, direitos e patentes industriais. Informou que o SIMEC - sistema do 121 
MEC de gestão do orçamento será liberado no dia 26.06, para que as 122 
universidades lancem as propostas orçamentárias de 2014, onde são 123 
compiladas as informações e distribuídas, em termos de recurso no ano 124 
seguinte, pela lei orçamentária anual quando aprovada pelo congresso. 125 
Explicou que no nosso Campus a coleta de dados foi realizada entre os 126 
meses de maio e junho, pelas divisões administrativas com base nos dados 127 
do exercício anterior de tudo o que foi executado. Nesse levantamento foram 128 
incluídos o Clube Escola, o CEDEME e a Unidade Santo Amaro. Após a 129 
apresentação e considerações dos presentes, a Profa. Rosana agradeceu a 130 
Sra. Nilce pela apresentação e a presença de todos. Nada mais havendo para 131 
tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu 132 
Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.  133 


