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

 3 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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: Adelina Moraes Camilo, 8 
Antonio Carlos de Camargo Carvalho, Carlos Roberto Nunes, Catarina 9 
Segreti Porto, Helio K Takahashi, Helena Bonciani Nader, Heloisa Allegro 10 
Baptista, Ieda Aparecida Carneiro, Janete Maria Cerutti, Luiz Aurelio 11 
Mestriner, Marcelo C. da Conceição, Nair Kinue Morita, Nestor Schor, Nilce 12 
Manfredi, Paulo Schor, Ramiro A. Azevedo, Sonia Maria de Oliveira Barros, 13 
Suzete Maria Fustinoni. Justificaram a ausência: Antonio Fernandes Moron, 14 
Maria Cristina Gabrielloni, Marimélia Aparecida Porcionatto. Participaram 15 
na qualidade de convidados: Jose Roberto Ferraro e Mavilde da Luz 16 
Gonçalves Pedreira. Havendo "quorum" com a presença de 19 membros, a 17 
Profa. Rosana iniciou a reunião com Informes do Hospital Universitário: 1) 18 
O Prof. José Roberto informou que o hospital ainda está aguardando a 19 
parcela referente à verba do Rehuf (Programa Nacional de Reestruturação 20 
dos Hospitais Universitários Federais), essencial para nosso HU. Informes 21 
da Diretoria do Campus: 1) A Profa. Rosana informou que o grupo de 22 
trabalho coordenado pela Profa. Isabel está realizando o dimensionamento 23 
do quadro de TAEs e elaborando critérios de alocação de vagas e assim que 24 
os trabalhos forem concluídos, a comissão irá apresentar no conselho. 2) A 25 
Profa. Rosana disse que o campus continua com dificuldade nas nomeações 26 
e aberturas de concursos, devido à inexistência da Divisão de Recursos 27 
Humanos. A expectativa era de que o Departamento de Recursos Humanos 28 
mudasse em novembro para o prédio da Reitoria, mas que obteve informação 29 
que isso não irá acontecer esse ano, retardando a criação e estruturação da 30 
Divisão no campus. O Prof. José Roberto disse que as nomeações estão 31 
demorando muito e que encaminhou uma carta à Reitoria para que essas 32 
nomeações ocorram o mais breve possível. Disse que além do espaço físico 33 
para essa Divisão, é necessário também as portarias com as delegações 34 
necessárias, visando à descentralização e agilidade. 3) A Profa. Rosana 35 
lembrou que a Reitoria remanejou 14 vagas para o MEC e que a explicação 36 
dada foi de que não havia códigos de vagas e que haverá um esforço para 37 
identificar e recuperar essas vagas para o campus. Disse que há cerca de 38 
duas semanas, a Profa. Rosemarie comunicou que havia conseguido repor 39 
uma dessas vagas de médico, a qual poderia ser utilizada para nomeação de 40 
remanescentes do concurso já realizado ou para abertura no próximo 41 
concurso. Assim, na semana passada, juntamente com os 42 
departamentos/disciplinas, Prof. Antonio Carlos e Profa. Ana Abrão 43 
representando a EPE, foi realizada uma reunião para discutir o destino 44 
dessa vaga e definiu-se como prioridade o pronto-socorro do hospital (uma 45 
das vagas remanejadas para o MEC resultava de desligamento de médico do 46 
Pronto-Socorro de Ginecologia, além de ter sido amplamente discutida a 47 
necessidade para a área de emergência). O Conselho Gestor do hospital irá 48 
definir para qual setor do Pronto-Socorro irá essa vaga. 4) A seguir a Profa. 49 
Rosana apresentou as ações da Diretoria do campus de abril a agosto de 50 
2013: nova estrutura administrativa – em fase final de conclusão, quadro de 51 



pessoal – reposições, quadro de imóveis – definição de instrumento para 52 
atualização, análise das necessidades de infraestrutura e demandas de 53 
manutenção. Explicou que atualmente a Divisão de Infraestrutura é 54 
composta por 2 funcionários da SPDM e 7 servidores. Em seguida 55 
apresentou o plano de ação na área de infraestrutura para 2013/2014 e 56 
2015, ressaltando a insuficiência de pessoal para atendimento da complexa 57 
estrutura do CSP. 5) Com relação ao orçamento do campus, a Sra. Nilce 58 
disse que foi identificada a necessidade de 11 milhões para cobrir as 59 
despesas básicas dos meses de outubro a dezembro. Desses 11 milhões, 5.9 60 
milhões serão recebidos em novembro com o remanejamento de verbas de 61 
capital para custeio. Os cancelamentos de empenho irão gerar 380 mil com 62 
os quais será paga a maioria dos alugueis. ORDEM DO DIA: No primeiro 63 
item, Propostas de TI – Data Center – O Sr. Marcello Di Pietro explicou as 64 
propostas de instalação do data center no campus. Disse que é necessária a 65 
instalação de dois data centers, um no campus São Paulo e outro no campus 66 
São Jose e que o objetivo é fazer a redundância das informações, para 67 
garantir a segurança das mesmas. Uma solução seria colocá-los em 68 
containers que são antivandalismos, mas ainda não existe um lugar 69 
predefinido; está será uma decisão da comissão de infraestrutura do campus 70 
e do conselho do CSP. Explicou que o data center precisa estar localizado 71 
próximo ao edifício Octávio de Carvalho, por conta das fibras que chegam ao 72 
4º andar e das cabines primárias que são utilizadas no hospital. A Profa 73 
Rosana agradeceu a apresentação do Sr. Marcello e disse que o campus tem 74 
o compromisso de encontrar um local o mais breve possível. No segundo 75 
item, Transferência da lotação de TAEs de departamentos acadêmicos para 76 
o Hospital Universitário – A Profa Rosana lembrou que esse processo foi 77 
aberto em setembro de 2012 com a argumentação inicial de que há um 78 
desequilíbrio de técnicos no campus; como o Hospital Universitário é uma 79 
unidade gestora, é possível que esses técnicos fiquem lotados na unidade, 80 
pois grande parte desenvolve atividades de supervisão, de atendimento com 81 
alunos e residentes e não haveria mudança da atividade que vem sido 82 
desenvolvido. Em setembro a congregação da EPM aprovou a transferência 83 
com algumas premissas e orientações: 1) garantir aos TAEs a continuidade 84 
do desenvolvimento das atuais atividades de ensino, pesquisa e extensão 85 
(assistência em UBSs/outros hospitais de ensino/cursos); 2) fica sob a 86 
responsabilidade do departamento/disciplina, com a concordância do 87 
servidor, indicar o serviço ao qual o TAE deverá ser lotado (unidade de 88 
internação ou ambulatório); 3) a disciplina/departamento deve indicar 89 
nome/disciplina ou departamento responsável pelo serviço 90 
(ambulatório/unidade de internação) ao Conselho Gestor do HU; 4) a chefia 91 
imediata pode ser TAE ou docente. Se for TAE, definir 92 
disciplina/departamento responsável pelo ponto do(s) TAEs que atuam nesse 93 
serviço; 5) a transferência para outro serviço deverá ter o “de acordo” da 94 
disciplina e departamento; 6) por ocasião do desligamento, a reposição deve 95 
ocorrer para o mesmo serviço. Se houver mudança, deve ter o “de acordo” da 96 
disciplina/departamento; 7) A mudança de setor/atividade deve ter a 97 
concordância dos envolvidos. Essa transferência é importante para que não 98 
pese sobre o campus um número excessivo de TAEs. De acordo com decisão 99 
da Congregação da Escola Paulista de Medicina, esse processo será 100 
conduzido pelo Hospital Universitário e Campus São Paulo. Após discussão e 101 
esclarecimentos, a Profa. Rosana colocou em votação a transferência da 102 



lotação dos TAEs que foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo 103 
para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, 104 
eu Maria Daniella Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.  105 


