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

 3 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e treze, nesta cidade de 4 
São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão da Cunha”, reuniram-se 5 
ordinariamente os senhores membros do Conselho do Campus São Paulo da 6 
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, Antonio Fernandes Moron, Carlos Roberto 9 
Nunes, Catarina Segreti Porto, Emilia Inoue Sato, Flavio Faloppa, Guilherme 10 
Tonon da Silva, Helio K. Takahashi, Heloisa Allegro Baptista, Ieda Aparecida 11 
Carneiro, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, Lucila Amaral C. Vianna, 12 
Marcelo C. da Conceição, Maria Angélica S. Peterlini, Maria Cristina 13 
Gabrielloni, Maria Jose C. dos Santos, Nestor Schor, Nilce Manfredi, Paulo 14 
Schor, Paulo Roberto de Lima Lopes, Ramiro A. Azevedo, Sonia Maria 15 
Oliveira de Barros. Justificaram a ausência: Helena B. Nader, Luiz Aurelio 16 
Mestriner e Marimelia Porcionatto. Havendo "quorum" com a presença de 24 17 
membros, a Profa. Rosana iniciou a reunião agradecendo os membros que 18 
fizeram parte do conselho durante dois anos e muito contribuíram com o 19 
Campus. Em seguida, deu boas vindas aos membros eleitos. Solicitou que 20 
ficasse registrado um agradecimento do conselho à Profa. Lucila Amaral 21 
Carneiro Vianna, por seu trabalho e dedicação à instituição. INFORMES 22 
DAS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS: Escola Paulista de Enfermagem: 1) A 23 
Profa. Lucila Amaral Carneiro Vianna informou que a Profa. Sonia Maria 24 
Oliveira de Barros assumirá a direção da EPE. 2) Disse que devido o boicote 25 
dos alunos ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 26 
2011, está sendo realizado um trabalho para que os mesmos participem e 27 
respeitem. 3) Informou que as Profas Rosa e Nilce concluíram o relatório 28 
sobre a aquisição do prédio da escola, que será encaminhado à Diretoria do 29 
Campus. Escola Paulista de Medicina: 1) O Prof. Antonio Carlos disse que há 30 
dois anos a Diretoria está sem espaço e sem condições de trabalho, o que 31 
tem prejudicado as suas atividades. Está na expectativa para o início da 32 
reforma do Edifício Leitão da Cunha para a mudança da Diretoria. A Profa. 33 
Rosana lembrou que houve uma decisão apoiada pela Congregação, Reitoria 34 
e Diretor Pró-Tempore do Campus para que a diretoria mudasse para o 35 
edifício Leitão da Cunha. Foram definidos locais para guarda do acervo do 36 
Projeto Xingu e para o CeFHi e a área a ser reformada para a diretoria da 37 
Escola paulista de Medicina já está liberada; o início da reforma não ocorreu 38 
pois o recurso da Reitoria previsto para a reforma é verba pública, que deve 39 
seguir todos os trâmites e regramentos públicos, dentre eles projeto 40 
executivo com planilha SINAPI e licitação. A Diretoria do Campus está 41 
identificando uma área provisória para a diretoria da Escola Paulista de 42 
Medicina, mais adequada, até que a mudança definitiva seja possível. 43 
Hospital Universitário: 1) O Prof. Faloppa disse que esse começo de gestão 44 
com a Profa. Rosana e a Profa. Emilia tem sido muito bom, pois as mesmas 45 
estão contribuindo muito na reestruturação do Hospital. 2) Informou que o 46 
Hospital está realizando as obras que foram planejadas no ano passado e 47 
que a estrutura física será bastante modificada nos próximos dois anos. Está 48 
sendo negociada, com apoio do campus, a possibilidade de ampliação de 49 
locais para atividades do Hospital, que poderiam desafogar o Pronto-Socorro. 50 
3) Informou que o Hospital ainda não recebeu o recurso do Rehuf de 2013 e 51 



que, no ano passado, a falta do repasse dessa verba causou a paralização 52 
parcial das atividades do HU. Diretoria do Campus: 1) Regimento do 53 
campus: A Profa. Rosana lembrou que, na última reunião, havia 54 
comunicado que faria uma reunião extraordinária do conselho para aprovar 55 
o regimento, mas depois de realizar uma revisão de todos os itens junto com 56 
Prof. Sergio Draibe, que coordenou a comissão do regimento, decidiu não 57 
fazer essa discussão neste momento, pois vários itens propostos estão 58 
baseados no regimento da Unifesp e parte deles não está coerente com a 59 
nova estrutura das Unidades Universitárias. Cita, como exemplo, a 60 
existência das câmaras de graduação de cada UU. Em reunião junto à 61 
reitoria, decidiu-se que deverá ser discutida proposta de reformulação das 62 
resoluções do regimento da Unifesp, para que na sequência possamos fazer o 63 
nosso regimento do Campus com base em regimento atualizado da Unifesp. 64 
Ressaltou, também, a importância da presença do Prof. Sergio Draibe, em 65 
férias neste mês de maio, tendo em vista que ele conduziu todo o processo. 66 
2) Estrutura da Diretoria Administrativa – atualização: A Sra. Nilce 67 
apresentou a estrutura da Diretoria Administrativa que tem como objetivo 68 
apoiar todo o trabalho da direção do Campus, no atendimento às Unidades 69 
Universitárias. Explicou que a diretoria conta com nove divisões, porém a de 70 
Recursos Humanos ainda não foi estruturada, pois aguarda a conclusão do 71 
processo de definição da Secretaria de Gestão com Pessoas da Unifesp que, 72 
hoje, desenvolve suas atividades nas dependências do Campus São Paulo. 73 
Portanto, atualmente contamos com oito divisões: Contratos e Imóveis que 74 
cuida da locação de imóveis, contratos de serviços; Finanças que cuida da 75 
programação e liquidação de despesas; Gestão de Materiais composta pelo 76 
Almoxarifado que cuida do fornecimento de itens frequentes e o Patrimônio 77 
que faz o mapeamento, controle e transferência de itens patrimoniados do 78 
Campus; Importação e Compras que tem a equipe atuando em compras 79 
nacionais, pois a importação, por opção da Pró-Reitoria de Administração, 80 
está centralizada no Departamento de Importação e Compras da 81 
administração central; Infraestrutura que agrega cinco seções Projeto, Obra 82 
e Elétrica, Manutenção e Engenharia Clínica que atende toda a demanda de 83 
manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos da área de pesquisa e 84 
assistência; Orçamentária e Contábil que tem em funcionamento duas 85 
seções: a de execução que realiza os empenhos e a de acompanhamento de 86 
créditos que controla os convênios dos quais a Unifesp recebe recurso; 87 
Serviços Gerais composta pelas seções: Anfiteatros, Copa e Zeladoria, 88 
Limpeza, Protocolo, Segurança e Transporte; Tecnologia da Informação 89 
composta por três seções sendo Voip e Telefonia, Seção de Insumos de TI e 90 
Acordo de Nível de Serviço. Apresentou ainda a proposta de reorganização 91 
das divisões: estruturar a Divisão de Recursos Humanos, criar as divisões de 92 
Biblioteca e Gestão Ambiental e transformar as seções de Manutenção e 93 
Engenharia Clínica em divisões. A Profa. Rosana disse que essa proposta já 94 
foi discutida e aceita na Reitoria. 3) Orçamento 2013: A Sra. Nilce explicou 95 
que o Campus São Paulo recebe diferentes tipos de verbas. A de orçamento 96 
que é chamada de Verba Tesouro, aprovada na lei de orçamento anual de 97 
acordo com uma proposta que a universidade envia no ano anterior e que 98 
vem de forma centralizada para a universidade, que faz um rateio entre os 99 
campi e Reitoria. Outra origem de recursos são as descentralizações 100 
(repasses entre órgãos federais), verbas do próprio orçamento federal que 101 
vem para a universidade com características específicas, ou seja, visa a 102 



atender a solicitação que foi feita. As verbas de recursos próprios têm origem 103 
municipal, estadual e até origem privada (prestação de serviços de alguns 104 
departamentos) e a FAP que é uma fundação que recebe e fornece recursos. 105 
Disse que a área de orçamento se classifica em: 1) Custeio, que é a 106 
manutenção de atividades já existentes e 2) Capital, que é a parte de 107 
investimento e aquisições. Na área de Custeio as principais despesas 108 
atendidas são as diárias, auxílio financeiro a estudantes, material de 109 
consumo, passagens e despesas de locomoção, outros serviços de terceiros 110 
pessoa física, locação de mão de obra, outros serviços de terceiros pessoa 111 
jurídica, obrigações tributárias, despesas de exercícios anteriores, 112 
indenizações e restituições. Na área de Capital: obras e instalações, 113 
aquisição de imóveis, equipamentos e materiais permanentes e marcas, 114 
direitos e patentes industriais. O planejamento para o orçamento de 2013 foi 115 
realizado em 2012 com base em dados de execução de 2011 e 1º semestre de 116 
2012. Em seguida, apresentou a proposta de quanto o Campus São Paulo irá 117 
precisar de Custeio e Capital e explicou os critérios estabelecidos para o 118 
rateio do orçamento de 2013 e suas principais despesas anuais. Disse que 119 
até 05/06 deverá ser elaborado o Plano de Trabalho de 2013, visando a 120 
complementar a verba necessária para as despesas do 2º semestre de 2013 e 121 
até 31/07 a proposta orçamentária para 2014. 3) Quadro de Pessoal TAE - 122 
concurso: A Profa. Rosana informou que o Campus está realizando 123 
levantamento das vagas que foram para concurso, identificando os que 124 
devem suprir as lacunas do Campus; reforçou a importância desse momento 125 
tendo em vista que o concurso tem validade por um ano. Disse que será 126 
realizado um levantamento do quadro atual de servidores e das necessidades 127 
para criar uma comissão que deverá avaliar e acompanhar tanto a reposição, 128 
como as vagas novas. 3) Bairro Universitário: Informou que as negociações 129 
com a Prefeitura foram retomadas pela Reitoria e que foram indicadas novos 130 
membros para constituir a comissão. Após os informes a Profa. Rosana 131 
colocou para aprovação a ata de 26.03.13 que foi aprovada por 132 
unanimidade. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Mudança da Medicina 133 
Preventiva para o Edifício Octávio de Carvalho – A Profa. Rosana disse que 134 
essa mudança já estava definida quando ela assumiu a Diretoria do Campus, 135 
em abril, e ressalta a longa história do Departamento de Medicina Preventiva 136 
em ceder os seus espaços para a Instituição, como exemplo o Edifício de 137 
pesquisa II. Com essa mudança foi alugado um prédio na Rua Borges Lagoa, 138 
que apresentava problemas de infraestrutura e, no último ano, após uma 139 
avaliação do SESMT, foi definida sua interdição por questões de segurança, 140 
impossibilitando a continuidade das atividades. Adicionalmente, desde o 141 
final de 2012, havia uma questão administrativa, pois o contrato não foi 142 
renovado devido à falta de cumprimento de mudanças estruturais por parte 143 
do proprietário; o usuário não concordou em assinar como fiscal do contrato 144 
e não houve acordo com o valor do aluguel. Quando assumiu a Diretoria, 145 
Profa. Rosana disse que havia um termo de compromisso assinado pelo Prof. 146 
Antonio Carlos Lopes e a Profa. Soraya Smailli para que o Departamento 147 
ocupasse inicialmente 120m2 do Edifício Octávio de Carvalho. Explicou que 148 
a situação é emergencial e pediu ao conselho o acolhimento do 149 
Departamento nesse edifício. Colocada em votação a mudança do 150 
Departamento de Medicina Preventiva foi aprovada por unanimidade. No 151 
segundo item, Mudança do Laboratório de Citologia do Departamento de 152 
Ginecologia – A Profa. Rosana explicou que o laboratório ocupava um 153 



conjunto no edifício dos médicos e não houve acordo na renovação do 154 
aluguel, pois o valor exigido pelo proprietário era superior ao laudo de 155 
avaliação que a universidade realiza antes de renovar o aluguel. Como não 156 
houve possibilidade de alocar o laboratório junto ao Departamento, foi 157 
proposta a mudança para um imóvel na Rua Napoleão de Barros que, 158 
segundo a Divisão de Infraestrutura, estava em condições ruins, porém o 159 
Departamento considerou que tinha condições, com recursos próprios, de 160 
reformar e transferir o laboratório. Após discussão, a Profa. Rosana colocou 161 
em votação a mudança do Laboratório de Citologia que foi aprovada por 162 
unanimidade. No terceiro item, Criação da Comissão de Infraestrutura do 163 
Campus – A Profa. Rosana propõe comissão assessora do conselho, com três 164 
subcomissões: pesquisa, assistência e administrativo/acadêmico. Para 165 
compor essa comissão, propõe um representante da EPM, EPE e do HU, dois 166 
representantes do Conselho de Campus, sendo um da área básica e outro da 167 
clínica e representantes da Divisão de Tecnologia da Informação e 168 
Infraestrutura do Campus. Após discussão, o conselho indicou o Prof. Helio 169 
Takahashi e o Prof. Antonio Fernandes Moron. Colocada em votação a 170 
criação da comissão foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para 171 
tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu 172 
Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.  173 


