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

 3 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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: Ana Rita de C. Bettencourt, Antonio 8 
Carlos de Camargo Carvalho, Eduardo Medeiros, Emilia Inoue Sato, Helio K. 9 
Takahashi, Ieda Aparecida Carneiro, Maria Angélica S. Peterlini, Maria 10 
Cristina Gabrielloni, Maria Ines R. Gonçalves, Maria Jose C. dos Santos, 11 
Marimelia Aparecida Porcionatto, Nestor Schor, Nilce Manfredi e Paulo 12 
Schor. Justificou a ausência: Eduardo Medeiros. Havendo "quorum" com a 13 
presença de 16 membros, a Profa. Rosana iniciou a reunião com Informes 14 
do Hospital Universitário: 1) O Sr. Marcelo Santos informou que o Hospital 15 
está passando pela segunda fase de revitalização das reformas das unidades 16 
de internação e que existem quatro grandes obras em andamento. A reforma 17 
da unidade de internação da Ortopedia já está concluída e será inaugurada 18 
no dia 12/09 às 11:00h. Informes da Diretoria do Campus: 1) A Profa. 19 
Emilia informou que a comissão de infraestrutura está se reunindo todas as 20 
quintas-feiras das 08:00 às 10:00h. A subcomissão de pesquisa fez uma 21 
visita em todos os laboratórios para identificar os principais problemas e 22 
posteriormente discutir com a Divisão de Infraestrutura e Manutenção para 23 
estabelecer prioridades. Foram revistos os projetos que estavam parados e os 24 
com recursos disponíveis já estão em andamento. Disse que a subcomissão 25 
do edifício Jairo Ramos se reuniu e foi apresentado o projeto do Pronto 26 
Socorro e o cronograma de reforma. O Prof. Paulo Schor sugeriu que as 27 
informações detalhadas dos projetos que estão em andamento estejam 28 
disponíveis no site, pois é uma estratégia dinâmica de tentar construir em 29 
conjunto o cronograma de planejamento de tudo que está sendo elaborado, 30 
como por exemplo, a informação do orçamento. A Profa. Rosana disse que já 31 
foi apresentado no conselho o orçamento que estava previsto para as 32 
reformas. Quanto a disponibilizar as informações online, explicou que no 33 
momento não tem uma pessoa para elaborar o site do campus. 2) A Profa. 34 
Rosana lembrou que a AACD rescindiu o convênio com a universidade e 35 
estabeleceu uma relação difícil com as pessoas que estavam desenvolvendo 36 
atividades no antigo Lar Escola. Para amenizar a situação, a diretoria teve 37 
que recorrer ao termo de cooperação que foi assinado pelo reitor que definia 38 
três meses para desocupar o espaço, a partir de uma carta encaminhada 39 
pela AACD. Novos espaços estão sendo identificados pela diretoria do 40 
hospital e do campus para acomodação das atividades lá desenvolvidas. 41 
Disse ainda, que foi discutida na congregação da EPM a constituição de um 42 
grupo para elaboração de um projeto do Centro Especializado em 43 
Reabilitação. 3) Demandas administrativas: A Sra. Nilce Manfredi falou que 44 
no mês de maio foi encaminhado um ofício aos departamentos acadêmicos e 45 
órgãos complementares, solicitando a indicação de um representante 46 
administrativo. Após essa indicação, foi realizada uma reunião para passar 47 
algumas informações e solicitado um levantamento de 3 a 10 problemas de 48 
infraestrutura que fossem emergências. A diretoria administrativa recebeu 49 
uma lista com 205 itens sendo: 73 que foram classificados como 50 
manutenção e já estão em atendimento, 68 Ordens de Serviço já foram 51 



abertas e destas 13 já foram encerradas com solução do problema. Outras 52 
70 são de infraestrutura e demandam elaboração de projetos e já estão com 53 
a equipe de infraestrutura para análise e posterior definição de prioridades; 54 
há, também, um conjunto de solicitações que não são pertinentes a 55 
infraestrutura que serão discutidas na próxima reunião administrativa. 4) 56 
Remanejamento de verbas: A Sra. Nilce explicou que o campus tem uma 57 
demanda mensal em torno de 4 milhões para custeio, o que totaliza 48 58 
milhões no ano e que este ano o campus recebeu 25 milhões com mais 5 59 
milhões de restos a pagar, o que nos manteve funcionando no começo do 60 
ano enquanto não se aprovava a lei orçamentária. Esses 48 milhões foram 61 
destinados para manter os compromissos com as contas de concessionárias, 62 
contratos de locação e mão de obra e algumas demandas para melhoria. 63 
Explicou ainda que o recurso foi insuficiente e que em julho o campus fez 64 
um plano de trabalho de 22 milhões para as demandas de custeio e que 65 
estamos aguardando a negociação que a administração central está fazendo 66 
em Brasília, mas que a perspectiva é negativa, pois segundo o MEC existem 67 
22 milhões disponíveis para distribuir para as IFES. A estratégia da Reitoria 68 
foi que o campus analisasse a possibilidade de remanejar a verba de capital 69 
para custeio, então o campus está remanejando em torno de 6 milhões de 70 
Capital para Custeio. Em seguida, detalhou como foi realizada a análise para 71 
que fossem remanejados esses 6 milhões. 5) A Profa. Rosana informou que o 72 
campus recebeu um convite para participar da reunião da Coordenação de 73 
Sistemas de Avaliação e Acompanhamento da ProPlan, que é coordenada 74 
pela Profa. Marimelia. A Profa. Marimelia explicou que foi constituído um 75 
grupo de trabalho para analisar os indicadores de avaliação e na primeira 76 
reunião com os Pró-reitores e representantes da CPPD e CPA, surgiu a 77 
informação que o campus de Guarulhos já tem um grupo de trabalho 78 
formado e que Diadema está montando um grupo também. Então, esse 79 
grupo achou interessante ouvir todos os diretores dos campi e no campus 80 
São Paulo foram convidados além do diretor do campus, os diretores das 81 
unidades universitárias. A Profa. Rosana sugeriu o nome do Prof. Paulo 82 
Schor. 6) A Profa. Rosana informou sobre uma reunião, realizada no dia 21 83 
de agosto p.p., com a Profa. Maria José Fernandes e a Profa. Rosemarie 84 
Andreazza onde foi colocada a necessidade de nomear novos servidores para 85 
repor os desligamentos ocorridos a partir de janeiro, tendo se comprometido 86 
a encaminhar essa listagem para a Profa. Rosemarie Andreazza. No dia 22 de 87 
agosto, foi informada da publicação no Diário Oficial da União de uma 88 
portaria do MEC que redistribuía 19 vagas para a Unifesp e na mesma 89 
portaria a Unifesp remanejava 19 vagas para o MEC. Dessas 19 vagas, foram 90 
identificadas 14 de servidores que se desligaram neste ano de 2013 e outras 91 
5 que haviam sido redistribuídas do MEC para a Unifesp em anos anteriores. 92 
Disse que a situação trouxe uma insegurança muito grande, porque foi uma 93 
decisão arbitrária e sem participação das diretorias do campus, Escola 94 
Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem ou HU. Foi uma decisão 95 
que não passou em nenhuma instância e que a Diretoria do campus já 96 
encaminhou uma carta para a Reitoria solicitando esclarecimento. A Profa. 97 
Emília sugeriu que o conselho de campus também encaminhe uma carta à 98 
Reitoria, solicitando sobre o ocorrido. O Prof. Paulo Schor sugeriu que esta 99 
carta seja encaminhada para conhecimento da comunidade. A Sra. 100 
Conceição solicitou que seja encaminhada uma carta à Comissão de 101 
Carreiras dos TAEs, solicitando com urgência esclarecimentos da Secretaria 102 



de Gestão com Pessoas quanto aos critérios utilizados para redistribuição 103 
dessas vagas. Terminada as considerações, a Profa. Rosana informou que 104 
será encaminhado um documento para conhecimentos dos chefes de 105 
departamentos. Após os informes a Profa. Rosana colocou para 106 
aprovação as atas de 18/04, 28/05 e 26/06 que foram aprovadas sem 107 
ressalvas e a ata de 19/06 que foi aprovada com ressalvas que se 108 
encontram no final desta. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Proposta 109 
de reformulação da Diretoria Administrativa – A Sra. Nilce lembrou que em 110 
maio apresentou uma proposta de reestruturação da diretoria 111 
administrativa, baseada em algumas necessidades que foram identificadas 112 
para melhor alocação de trabalho e serviços. A estrutura atual, previamente 113 
aprovada no campus, foi a de oito divisões e a proposta é ampliar o número 114 
criando as divisões de manutenção, engenharia clínica, bibliotecas e gestão 115 
ambiental. Explicou que a aprovação dessa estrutura é uma etapa 116 
necessária para a formalização da lotação dos servidores nessas divisões, 117 
numa nova estrutura de centro de custos. Após discussão, a Profa. Rosana 118 
colocou em votação a proposta de reformulação, que foi aprovada por 119 
unanimidade. No segundo item, Composição da Subcomissão de 120 
Capacitação dos servidores TAEs do campus São Paulo – A Sra. Conceição 121 
explicou que a comissão de capacitação é institucional, que existe desde a 122 
aprovação do plano de carreira em 2005 e desde sua criação, o regimento 123 
não havia sido alterado. No ano passado houve essa discussão e foi proposta 124 
a alteração para que cada campus tivesse sua subcomissão, podendo assim 125 
levantar suas necessidade reais e encaminhar à comissão central. Essa 126 
comissão poderá ter de seis a noves representantes e um específico da 127 
Comissão Interna de Supervisão que será indicado na próxima gestão. A 128 
Profa. Rosana informou que a equipe da diretoria administrativa/ divisões do 129 
campus indicou um representante e que a comissão será composta pelos 130 
seguintes membros: Francisco Carlos Bizio, José Carlos Aparecido Ohta, 131 
Érica Ribeiro Pereira, Claudenice Moreira dos Santos, Gilson Roberto 132 
Perúcio, Beatriz Cândido Barbosa, Maria José Conceição dos Santos e 133 
Cassio Giovanni. Colocada em votação a composição da subcomissão foi 134 
aprovada por unanimidade. No terceiro item, Laboratórios de Pesquisa – 135 
novos projetos – A Profa. Marimelia explicou que essa demanda surgiu das 136 
disciplinas das Ciências Básicas. Disse que as Ciências Básicas da EPM 137 
estão compostas por 150 docentes, 5 programas de pós-graduação, com 138 
participação da extensão, graduação e na administração. No momento, o 139 
espaço ocupado são de 3 edifícios, Leal Prado (Bioquímica, Farmacologia e 140 
Informática em Saúde), Edifício de Ciências Biomédicas (Biofísica, Fisiologia, 141 
Micro/Imuno/Parasito e Psicobiologia) e INFAR (Biofísica, Bioquímica e 142 
Farmacologia). Apresentou os recursos que são arrecadados via FAPESP. Em 143 
seguida apresentou o pleito que está sendo trazido pelas básicas: 144 
Laboratório de pesquisa, biotérios de experimentação (cedeme e biotérios 145 
setoriais no limite de sua capacidade), laboratórios multiusuários. A 146 
proposta é de um edifício de laboratórios de pesquisa e biotério de 147 
experimentação para os departamentos da EPM (sugere que se pense na 148 
possibilidade de instituto de ciências). A Profa. Rosana agradeceu a 149 
apresentação da Profa. Marimelia e disse que essa questão está sendo 150 
discutida e fica como proposta a criação de uma comissão. Nada mais 151 
havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para 152 
constar, eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.   153 



 154 
Ressalva a Ata de 19.06.2013 155 

 156 
Na ordem do dia, item 1, linha 33, onde se lê.... Em seguida apresentou o 157 
novo layout para os andares sendo: 1º, 3º, 4º e 5º andares para ambulatório 158 
multiuso, 2º andar para diagnóstico, 6º e 7º andares para centro cirúrgico, 159 
8º e 9º andares para ambulatórios específicos (Otorrino e Oftalmo) e 10º e 160 
11º andares para internação (hospital dia).; leia-se.... Em seguida 161 
apresentou o novo layout com possibilidade de distribuição de 105 a 150 162 
consultórios entre específicos e multiuso.  163 


