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DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

 3 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e treze, nesta cidade de São 4 
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: Antonio Carlos de Camargo Carvalho, 8 
Catarina Segreti Porto, Emilia Inoue Sato, Flavio Faloppa, Helio K. 9 
Takahashi, Ieda Aparecida Carneiro, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, Luiz 10 
Aurélio Mestriner, Maria Jose C. dos Santos, Maria Angélica S. Peterlini, 11 
Maria Cristina Gabrielloni, Ramiro A. Azevedo, Sonia Maria Oliveira de 12 
Barros. Justificaram a ausência: Marimelia Aparecida Porcionatto Nestor 13 
Schor e Paulo Schor. Participaram na qualidade de convidados: Deborah 14 
Suchecki, Denise de Freitas, Ieda Maria Longo Maugeri, Jamil Natour, Jose 15 
Cassio do N. Pitta, José Ernesto Succi, José Orlando Bordin, Jose Roberto 16 
Ferraro, Maria Cecília Martinelli Iorio, Maysa Seabra Cendoroglo, Moacyr 17 
Pezati Rigueiro, Regina Célia Melo Santiago Moises, Renato Duffles Martins, 18 
Ricardo Artigiani Neto, Rosiane Mattar, Ruth Guinsburg, Silmara S. 19 
Siqueira, Sonia Maria Faresin, Vera Lucia Sdepanian. Tendo os membros 20 
assinado o livro de presença e não constatando quórum com apenas 13 21 
presentes, a Profa. Rosana aguardou até às 08:30 horas e em segunda 22 
chamada iniciou a reunião agradecendo o Prof. Antonio Carlos Lopes e a 23 
Profa. Sonia Barros que juntamente com a direção do campus fizeram o 24 
convite para realização de um conselho ampliado, com maior participação 25 
dos departamentos e disciplinas das duas unidades universitárias. Explicou 26 
que o convite foi com a finalidade de apresentar de forma integrada todos os 27 
processos de reforma e ampliação da área assistencial que envolve o Hospital 28 
São Paulo. Informes da Diretoria do Campus: 1) Informou que a Comissão 29 
de Infraestrutura coordenada pela Profa. Emilia Sato elaborou um 30 
formulário de utilização dos imóveis e que as novas demandas deverão ser 31 
encaminhadas para essa comissão. Disse que com a necessidade de 32 
desocupação do edifício Jairo Ramos para reforma do Pronto Socorro o 33 
atendimento de novas demandas não é fácil, mas que estas solicitações 34 
serão analisadas por esta comissão. 2) Comunicou que a AACD rescindiu o 35 
convênio com a universidade e que não houve interesse na continuidade das 36 
atividades lá desenvolvidas. Com isso, os serviços de Fisiatria, Reumatologia 37 
e Pneumologia deverão desocupar o espaço até setembro. 3) A Profa. Rosana 38 
informou que a solicitação de pauta proposta pela Profa. Marimélia na 39 
última reunião do conselho deverá ser apresentada na próxima reunião. 4) 40 
Com relação ao fluxo de solicitação de projetos de adequação e manutenção 41 
dos imóveis, a Profa. Rosana falou que a comissão de infraestrutura está 42 
implantando um formulário que será encaminhado aos departamentos para 43 
atualizar as informações de utilização do imóvel. A ideia é ter um quadro 44 
atualizado e a partir desses dados estabelecer prioridades, necessidades e 45 
tentar adequar as novas demandas. Será realizada uma reunião com os 46 
representantes administrativos dos departamentos para apresentar o fluxo 47 
dessa demanda e como isso deverá ser encaminhado. As demandas dos 48 
imóveis assistenciais deverão ser encaminhadas para a Gerência do Hospital 49 
e as demandas dos imóveis administrativos/acadêmicos para a Divisão de 50 
Infraestrutura. Os edifícios José de Magalhães, do Departamento de 51 



Oftalmologia e o Hemocentro são assistências e a manutenção será de 52 
responsabilidade da Gerência do Hospital. Quanto aos edifícios da Escola 53 
Paulista de Enfermagem e o Centro Alfa de Habilidades que são da SPDM, 54 
estamos na dependência de um suporte legal da administração, para que 55 
fiquem sob a responsabilidade do campus.  Informes do Hospital 56 
Universitário: 1) O Prof. Faloppa informou que o hospital recebeu parte do 57 
recurso do Reufhis que estava atrasado. 2) Apresentação do projeto do HSP II 58 
(Rua Botucatu, 821: O Prof. Jose Roberto disse que este edifício é uma 59 
excelente oportunidade de organização dos ambulatórios do hospital e que 60 
essas atividades que estão sendo propostas, são desenvolvidas na maioria 61 
das vezes em casinhas que estão em condições sanitárias irregulares ou 62 
inadequadas. Em seguida apresentou o plano geral de ocupação sendo: 6 63 
andares com consultórios de diferentes capacitações, com e sem banheiros, 64 
1 bloco de salas cirúrgicas e recuperação pós-anestésica onde deverão ser 65 
desenvolvidas cirurgias de hospital dia e uma unidade de internação onde 66 
existirão leitos também de hospital dia. No segundo pavimento foi projetada 67 
a área de diagnóstico. Lembrou que os critérios de ocupação são casas com 68 
procedimentos que estejam fora das normas sanitárias, imóveis alugados 69 
pelo campus São Paulo e Hospital São Paulo, organização dos serviços e 70 
atividades administrativas. O Prof. Nestor manifestou sua preocupação com 71 
relação ao fluxo de pessoas. Disse que deveria ser realizado um estudo e 72 
talvez diminuir o número de consultórios para que haja um fluxo compatível. 73 
Questionou se existe um planejamento prévio do custo operacional, de 74 
entrada de reembolso e perguntou quem irá pagar a conta. O Prof. José 75 
Roberto explicou que apesar da verticalização ser uma oportunidade de 76 
ganho de escala, a ideia é não ampliar o número de consultas. A fala de que 77 
o SUS é insuficiente é de propriedade meritória dos hospitais que são 78 
filantrópicos e que o Hospital São Paulo além do SUS, tem outras 79 
remunerações e conta com 40% de funcionários da Unifesp e que essas duas 80 
ou três coisas somadas, diminuem o impacto que a tabela realmente tem. 81 
Para resumir, não serão oferecidos ao gestor local mais do que o hospital 82 
pode oferecer, portanto a oportunidade do ganho de escala desse prédio 83 
passa ser positiva e nós entendemos como ganho na organização além de 84 
não ter a preocupação cada vez que se recebe a visita da vigilância sanitária. 85 
A Profa. Denise lembrou que na época da compra desse edifício, houve um 86 
acordo que está registrado em ata, que o departamento de Oftalmologia 87 
ocuparia quatro andares. O departamento entende a urgência da 88 
universidade em adquirir novos espaços, mas é importante lembrar que a 89 
Oftalmologia teve um trabalho único e pontual na construção desse edifício, 90 
então o departamento deve ser ouvido e respeitado. O Prof. Jose Roberto 91 
falou que está explicitado em várias atas e conversas e com certeza o bom 92 
senso deverá prevalecer. O Prof. Ricardo solicitou que o departamento de 93 
Patologia seja consultado para que se faça um local adequado para exames 94 
de congelação e para colheita de material genético. 3) Apresentação do 95 
projeto de reforma do Pronto-Socorro: O Prof. Jose Roberto disse que o projeto 96 
é ocupar todos os andares do edifício Jairo Ramos e um andar adicional do 97 
edifício Octávio de Carvalho. No andar térreo do Jairo Ramos estão 98 
projetados atendimentos de emergência de baixa e média complexidade para 99 
adulto, no 1º andar a emergência de alta complexidade para adulto e para o 100 
3º andar a internação de adulto, centro cirúrgico e internação da pediatria. 101 
O edifício Jairo Ramos será ocupado integralmente por atividades do pronto 102 



socorro e o edifício Octávio de Carvalho no primeiro andar será apoio 103 
diagnóstico para o pronto socorro e a emergência pediátrica, separada por 104 
escadas e rampas. Em seguida, o engenheiro Carlos Meirelles apresentou 105 
como será distribuído cada andar. 3) Apresentação do cronograma de 106 
reformas em curso do HU: O Prof. José Roberto apresentou o cronograma das 107 
obras do hospital que envolvem as unidades de internação e UTIs. A Profa. 108 
Rosana ressaltou a importância dessas apresentações para que todos 109 
tenham conhecimento do montante de atividades que estão sendo 110 
desenvolvidas simultaneamente. Disse que a melhor maneira é conduzir esse 111 
processo de forma aberta, dialogando e tendo como premissas que estamos 112 
melhorando a assistência, o ensino, a pesquisa e a nossa condição de 113 
trabalho. ORDEM DO DIA: No primeiro item, Criação da comissão para 114 
análise e dimensionamento do quadro de TAEs - CSP – A Profa. Rosana 115 
explicou que a ideia é criar uma comissão de definição de critérios de 116 
alocação e reposição de dimensionamento do quadro de técnicos 117 
administrativos, composta por representantes da EPM, EPE e docentes e 118 
técnicos do conselho. Após discussão e sugestão dos conselheiros, a criação 119 
da comissão foi aprovada por unanimidade e será composta pelos seguintes 120 
membros: Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, Ieda Aparecida Carneiro, Maria 121 
José Conceição dos Santos e representantes da EPM, EPE, HU e 122 
administração do campus. Nada mais havendo para tratar e estando todos 123 
de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes 124 
Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.  125 


