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

 3 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, 4 
nesta cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro 5 

“Leitão da Cunha”, reuniram-se ordinariamente os senhores 6 
membros do Conselho do Campus São Paulo da Universidade 7 

Federal de São Paulo, sob a presidência do Prof. Alvaro Nagib 8 
Atallah. Estiveram presentes: Adelina Morais Camilo, Ana 9 

Cristina F. V. Abrão, Ana Luisa H. Lima Farah Antonio Carlos de 10 
C. Carvalho, Eduardo C. Ribeiro, Eliane Beraldi Ribeiro, Ieda 11 
Aparecida Carneiro, Irani F. Gerab, Lucila Amaral Carneiro 12 
Vianna, Marcos Bosi Ferraz, Marcia Grijol de Oliveira, Maria 13 
Angélica S. Peterlini, Maria Jose Conceição dos Santos, Paulo 14 

Schor, Sonia Maria Oliveira de Barros, Ramiro Anthero de 15 
Azevedo e Rosane Cristina Piedade Tamada. Justificaram a 16 

ausência: Helena B. Nader, Matheus G. Barbosa e Vinicius 17 
Bergamo. Havendo "quorum" com a presença de 17 membros, o 18 

Prof. Alvaro Atallah iniciou a reunião com os informes do campus 19 
São Paulo: 1) A Sra. Ana Pitta Diretora do Departamento de 20 
Recursos Humanos informou que entrou em vigor no dia 21 
31/12/12 a lei nº 12.772 que dispõe sobre a estruturação do 22 

Plano de Carreira e Cargos de Magistério Federal. Explicou que a 23 
partir do dia 01/03 o ingresso na carreira de docente ocorrerá 24 

sempre no 1º nível da Classe de Professor Auxiliar e que o 25 
ingresso no cargo de Professor Titular Livre ocorrerá na classe e 26 

nível únicos, mediante aprovação em concursos público de provas 27 
e títulos no qual serão exigidos o título de doutor e 20 anos de 28 

experiência ou de obtenção do título de doutor, ambos na área de 29 
conhecimento exigida no concurso. Essa lei estabelece que o 30 

desenvolvimento na carreira será por progressão funcional e 31 
promoção. 2) O Prof. Alvaro solicitou que os coordenadores dos 32 

órgãos complementares encaminhem o nome do representante 33 
que irá participar da reunião do dia 26.03 que elaborará a lista 34 

tríplice. 3) Informou que no dia 04/03 às 12:00h no anfiteatro 35 
Maria Thereza Nogueira Azevedo (anfiteatro A), haverá o debate 36 
com os candidatos a Diretor do campus. 4) O Prof. Alvaro 37 

informou que as reuniões do Conselho Gestor do HU estão sendo 38 
realizadas na Reitoria todas as sextas feiras e que na última 39 
reunião, a Profa. Soraya nomeou uma Comissão de Infraestrutura 40 
e foi solicitado que a Diretoria do campus encaminhe uma lista 41 

com as questões mais urgentes. 5) Informou que a Comissão de 42 
Licitação foi nomeada tendo como presidente o Prof. Eduardo 43 

Cotoccheia e que já iniciou os trabalhos analisando o processo do 44 



edifício da Rua Botucatu, 821 e do Restaurante Universitário que 45 
estava aguardando há um ano. 6) Informou que o governador 46 
Geraldo Alckmin visitou o Hospital Universitário e doou a quantia 47 

de 77 milhões de reais. 8) O Prof. Antonio Carlos Lopes informou 48 
que esteve em Brasília e em conversa com o Sr. José Henrique 49 

Paim, Secretário Executivo do MEC, o mesmo assumiu o 50 
compromisso de pagar todas as despesas de reforma dos edifícios 51 

do campus São Paulo. Disse que é necessário terceirizar parte da 52 
Engenharia, porque não existem funcionários suficientes para 53 

executar os projetos. . ORDEM DO DIA: No primeiro item, 54 
Regimento Interno – O Prof. Sergio deu continuidade a 55 
apresentação do regimento, que foi discutido e aprovado com a 56 
seguinte redação: Capítulo 5 Gestão Financeira: Art. 15º Os 57 

recursos financeiros do campus São Paulo são provenientes de: I 58 
– fração do orçamento geral da Unifesp pactuada de acordo com 59 
as necessidades definidas pelo campus; II – dotações que lhe 60 

forem especificamente consignadas, provenientes do Governo 61 
Federal, Estadual e Municipal; III – doações, auxílios, 62 

contribuições e subvenções; IV – rendas decorrentes de atividades 63 
e serviços remunerados, incluindo cursos de extensão; V – rendas 64 
eventuais e aquelas decorrentes de aplicação de bens e valores 65 
patrimoniais; VI – taxas e emolumentos; VII – resultado financeiro 66 

de pesquisas nacionais ou internacionais, realizadas no âmbito 67 
do campus São Paulo; VIII– saldo de exercícios anteriores. Art. 68 

16º O orçamento anual deverá ser elaborado pela diretoria 69 
administrativa do campus e apresentada ao Conselho, pelo seu 70 

diretor de campus. § 1º Após aprovação pelo Conselho, o 71 
orçamento deve ser encaminhado à Reitoria para compor o 72 

orçamento geral da UNIFESP. § 2º Os recursos extra-73 
orçamentários recebidos, com destinação específica, devem ser 74 

apreciados pelo Conselho de campus. Capítulo 6 Processo 75 
Eleitoral do Campus são Paulo: Art 17º A eleição do Diretor e 76 

Vice-diretor do campus São Paulo, assim como a eleição dos 77 
representantes dos diferentes segmentos profissionais do 78 
campus, seguirão as normas gerais emanadas do Estatuto e 79 

Regimento Geral da UNIFESP. § 1º A eleição das representações 80 
no Conselho de Campus dar-se-ão na mesma eleição das 81 

representações dos conselhos centrais. Capítulo 7º do Hospital 82 
Universitário. Art. 18º O Hospital São Paulo é o Hospital 83 
Universitário da Unifesp, conforme disposto na Lei nº 2.712, de 84 
21 de janeiro de 1956, sendo a relação com sua mantenedora 85 

(SPDM) realizada por meio de acordo de cooperação para o 86 
compartilhamento da gestão. Art. 19º O acordo de cooperação 87 

contempla o planejamento, as ações e o acompanhamento das 88 



atividades de ensino, assistência e pesquisa no complexo do 89 
HU/HSP. Art. 20º O Hospital São Paulo exerce suas atividades de 90 
ensino, pesquisa e assistência em estreita relação com o campus 91 

e com suas Unidades Universitárias. Art. 21º As instalações do 92 
Hospital Universitário e do campus poderão ser utilizadas por 93 

ambas as partes, mediante acordo simplificado de 94 
funcionamento. O Prof. Sergio disse que encaminhará aos 95 

membros, o regimento com as alterações para que seja feita a 96 
revisão final na próxima reunião. Nada mais havendo para tratar 97 

e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, 98 
eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente 99 
ata.  100 


