
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 novembro 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 Reitoria: 1) A Profa. Soraya agradeceu a 18 
oportunidade e disse que já esteve nas congregações da EPM e EPE, mas que 19 
seria importante fazer uma apresentação no campus, pois o conselho tem 20 
outras atribuições e membros que não fazem parte das congregações e que 21 
iria apresentar questões especificas do campus e das duas unidades 22 
universitárias. Lembrou que na apresentação da congregação da EPM, 23 
surgiram algumas dúvidas com relação ao orçamento e que sua 24 
apresentação iria abordar a verba específica do CSP. Explicou que no 25 
orçamento de 2013, a verba de custeio da Unifesp como um todo foi de R$49 26 
milhões, além de suplementações obtidas por meio dos planos de trabalho; 27 
enfatizou que a universidade conseguiu empenhar 99,9% do orçamento, o 28 
que é um fato inédito. Disse que as contas estão sendo pagas à medida que o 29 
limite dos recursos é liberado, principalmente para serviços que não podem 30 
parar. Para 2014, a verba de custeio será de R$ 57 milhões e a verba de 31 
capital de R$ 63 milhões e que esse valor é insuficiente para dar 32 
continuidade às obras já planejadas. Ressaltou que a descentralização está 33 
em andamento e que foram criadas câmaras técnicas para compras e 34 
contratos, visando à eficiência e homogeneidade. A questão da gestão 35 
ambiental está em andamento e cada campus terá sua divisão de gestão 36 
ambiental, além do departamento de recursos humanos que está em fase de 37 
desmembramento, o que deverá ocorrer até o final do ano. Com relação à 38 
infraestrutura disse que está sendo contratado o plano diretor, cujo termo de 39 
referência está em fase final de elaboração e que o plano diretor do campus 40 
São Paulo será diferenciado dos demais campi, devido a sua complexidade. 41 
Essa empresa deverá mapear todos os imóveis e a situação de regularidade, 42 
além dos terrenos próprios e os cedidos. Nas atribuições que competem à 43 
Reitoria apresentou ações na área de infraestrutura, incluindo as 44 
desapropriações que estão em andamento. Referiu ainda que está em 45 
finalizando a reformulação dos CDs e FGs e que foi eleita uma nova diretoria 46 
para a FAP. Informes do Hospital Universitário: 1) O Prof. Jose Roberto 47 
informou que o hospital terá que solicitar empréstimo para pagar a primeira 48 
parcela do 13º aos funcionários e que esta situação ocorre, também, devido à 49 
redução de verbas do REHUF e aos atrasos de repasses da SES/SP. 50 
Informes da Diretoria do Campus: 1) A Profa. Rosana deu as boas-vindas 51 



ao Prof. Álvaro Atallah que foi eleito presidente do Conselho Gestor do HU e 52 
passa a integrar o Conselho de Campus. 2) Informou que o campus terá que 53 
fazer a revisão do PDI e que o Prof. Sergio Draibe foi indicado para 54 
representar o campus São Paulo na Comissão da Unifesp. Para o processo de 55 
revisão serão realizadas reuniões com os coordenadores das câmaras e com 56 
a Divisão de Infraestrutura do CSP. 3) Com relação à reforma do Jairo 57 
Ramos, disse que a Diretoria, em conjunto com a Divisão de Infraestrutura, 58 
irá elaborar um cronograma, a ser apresentado no conselho. 4) Tendo em 59 
vista a insuficiência dos recursos para 2013, conforme já apresentado pela 60 
Magnífica Reitora, foi necessária a elaboração de planos de trabalho num 61 
total de 3,2 milhões, além da redução de despesas, sobretudo de serviços, 62 
considerando que os compromissos com aluguéis, contratos precisam ser 63 
cumpridos. Para 2014, também será necessária revisão do planejamento 64 
orçamentário, considerando que a verba aprovada é inferior à necessidade 65 
do Campus. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Resolução que trata da 66 
nomeação de Comissão para avaliação das condições de implantação e a 67 
elaboração de diretrizes para as atividades acadêmicas da UNIFESP na Zona 68 
Leste do Município de São Paulo – participação de representante do CSP. A 69 
Profa. Rosana informa que o Conselho Universitário criou uma comissão 70 
para discutir as atividades na Unidade Zona Leste e que o campus São Paulo 71 
irá participar da discussão e precisa indicar uma representante. Essa 72 
inclusão da representação do Campus São Paulo é necessária, pois não está 73 
definida a vinculação, ou seja, se será um novo campus ou uma unidade do 74 
campus São Paulo. A Profa. Emilia sugeriu o nome da Profa. Rosana, o que 75 
foi acatado por todos. A Profa. Rosana sugeriu que deveria existir uma 76 
suplente e indicou a Profa. Maria Cristina Gabrieloni, da Escola Paulista de 77 
Enfermagem. Colocada em votação as indicações, estas foram aprovadas por 78 
unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a 79 
reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, 80 
secretária, lavrei a presente ata.  81 


