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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DA 1 

UNIVERSIDADADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, os senhores conselheiros reuniram-se 3 

no Anfiteatro “Leitão da Cunha”, localizado à Rua Botucatu, 720 – 1º andar, na cidade de São 4 

Paulo, sob a presidência da Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, Diretora da Escola Paulista de 5 

Medicina. Participaram da reunião os seguintes membros: Emilia Inoue Sato, Sergio Luiz Cravo, 6 

Brasilia Maria Chiari, Clara Regina Brandão de Ávila, Roque Monteleone Neto, Maria Teresa 7 

Zanella, Luciana de O. Bruno, Rinaldo Florêncio da Silva, Rebeca de Souza e Silva, João Aléssio 8 

Perfeito, Stephan Geocze, Silvio Ricardo Pires, Luiz Roberto Ramos, Beatriz Castilho, Maria da 9 

Graça Naffa Mazzacoratti, Esper Abrão Cavalheiro, José Roberto Ferraro,  Cecilia Fernandes, Luis 10 

Eduardo Andrade, Reinaldo Salomão, Nestor Schor, Nitamar Abdalla, Helio Takahashi, Jane 11 

Zveiter de Moraes, Yara Michelacci, Paulo Bertolucci, Carlos Roberto Nunes, José Carlos Costa 12 

Baptista, Antonio Fernandes Moron, Marcelo Freitas, Rejane F. Daniele Reginato, Raquel Santos 13 

Carvalho, Erika Suzuki de Toledo, Marcos Sergio de Toledo, Anita Straus Takahashi, Sandra Claro, 14 

Sang Won Han, Antonio de Miranda, Renato Fraietta, Luis Eduardo Nery, Marilia de Arruda 15 

Smith, Gaspar Jesus Lopes Filho, Sandra Miraglia, Catarina Segreti Porto, Sylvia Maria A. Silva, 16 

Rosely Godinho, Caden Souccar, Soraia Tahan, Marilia Andrade, Rosa Maria Silva, Clóvis R. 17 

Nakaie, Nacime Salomão Mansur, Newton de Barros Jr., Marcello Feijó de Mello, Maria Teresa 18 

Landman, Gabriel M. Arisi, Sergio Blay, Luiz Eduardo Villaça Leão, Gilles Landman, Marisa 19 

Frasson Azevedo, Maria Wany Lousada, Vânia D’Almeida, Monica Andersen, Jair Mari, Marimélia 20 

Porcionatto, Sergio Ricardo marques, Sima Godosevicius, Eliane Beraldi Ribeiro, Sarhan Sydney 21 

Saad, Ricardo Artagiani e Paula Yuri Sacai. Justificativas de Ausências: Denise de Freitas, Sergio 22 

Schenkman, Maria Kouyoumdyan, Manuel de Jesus Simões, Ruth Guinsburg, José Carlos 23 

Galduróz, Otavio Baiocchi, Meide Silva Anção, Guacyara da Motta, Dulce M. Martins, Paulo 24 

Schor, Sylvia Maria, Helena Nader, Elisa Higa e Miriam Hayashi. Informes: Hospital São Paulo: 25 

1. O Prof. Dr. José Roberto Ferraro, Superintendente do HSP-HU informou este mês haverá a 26 

inauguração das novas instalações da Unidade de Internação da Neurocirurgia e Neuroclínica, 27 

em continuidade ao Programa de Modernização do Hospital São Paulo, no 6º andar da ala A do 28 

HSP-HU.  Esta Unidade de Internação mantém 18 leitos e suas instalações foram adequadas 29 

atendendo aos padrões de qualidade, segurança e acessibilidade, proporcionando bem-estar 30 

aos pacientes, profissionais da área e demais colaboradores que lá atuam. Este 31 

empreendimento foi possível graças ao PROGRAMA REHUF - Reestruturação e Modernização de 32 

Hospitais Universitários Federais, viabilizado pela EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços 33 

Hospitalares/MEC, que disponibilizou recursos para a reforma e adequação da Unidade, 34 
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ressaltando que esses recursos referem-se ao ano de 2012; 2. O HU recebeu apenas 40% da 35 

parcela do REHUF, com a promessa de encaminhar a posteriori os 60% e quanto aos recursos 36 

do Estado, esses ainda não foram repassados. Diretoria do Campus São Paulo: 1. A Profa. Beatriz 37 

Castilho, vice-diretora do CSP informou que está sendo iniciado o Plano Diretor de Infraestrutura 38 

do CSP e há duas semanas atrás, foi assinado contrato com a empresa que prestará assessoria 39 

ao CSP. Nesse plano Diretor existe todo um trabalho de regularização dos imóveis, projetos 40 

executivos para acessibilidade, regularização dos imóveis da prefeitura, bombeiros e 41 

reorganização dos espaços didáticos, de pesquisa e assistenciais. Será um trabalho que terá 1 42 

ano de duração. Toda a comunidade está sendo convidada a participar das oficinas de trabalho, 43 

para discussão de cada um dos temas em conjunto com a empresa. Consta do site do CSP toda 44 

a programação. 3. A Profa. Emilia informou que conforme deliberado em reunião da 45 

Congregação do mês de agosto, foi elaborado um ofício à Magnífica Reitora da Unifesp, Profa. 46 

Soraya Smaili, sobre discussão realizada neste colegiado referente a carreira docente – Professor 47 

Titular e a possibilidade de se abrir concurso para Professor Titular Livre. Tendo a Profa. Soraya 48 

tomado ciência do ofício, e encaminhado à Assessoria Técnica do ETAGAE da UNIFESP, 49 

informaram que a pedido da Reitora esta demanda será entregue ao Ministro da Educação em 50 

reunião do dia 24.08, em Brasília; 4. No dia 23 de agosto foi publicado na revista Radiology, um 51 

extenso estudo a respeito de severos danos a diferentes partes do cérebro de fetos e recém-52 

nascidos causados pelo vírus da zika, além da microcefalia. Inúmeros jornais científicos e leigos, 53 

tais como The New York Times, Folha de São Paulo, Health Medicine Network, RSNA, 54 

Neuroscience News e Science Daily deram destaque à publicação dos pesquisadores envolvidos 55 

por apresentar pela primeira vez, tomografias cerebrais, detalhando a devastação causada pelo 56 

vírus da zika. Com a participação dos professores Jacob Szejnfeld e Patricia Soares de Oliveira, 57 

do Departamento de Diagnóstico por Imagem da EPM – UNIFESP, em colaboração com 58 

estudiosos do Instituto D’Or no Rio de janeiro e da Harvard Medical School, o estudo atraiu 59 

atenções de todo o mundo, estimulando significativas discussões acerca das políticas públicas 60 

em prevenção, tratamento e pesquisa da infecção causada pelo vírus da zika. Ele, por si só, já 61 

alcançou recordes de visualizações e compartilhamentos, tornando-se um dos artigos 62 

biomédicos mais relevantes já publicados pelo periódico. Parabéns aos Profs. Jacob Szenfeld e 63 

Patricia Soares de Oliveira. 5. O Prof. Gilmar Fernandes do Prado, Coordenador da Câmara de 64 

Extensão da EPM foi eleito Presidente da Associação Brasileira de Neurologia; 6. O Prof. José 65 

Carlos Prates foi homenageado pela Turma de Formandos de Medicina de 1976, num Encontro 66 

realizado este mês na sala de aula da Anatomia, onde comemoraram 40 anos de formados. O 67 

Dr. Wagner Kuroiwa, médico e pintor, integrante da Turma, homenageou o Prof. Prates, bem 68 

como a Sala da Anatomia da EPM, com pinturas de figuras da Capela Sistina. (obra apresentada 69 
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em powerpoint na Congregação). A Profa. Emilia convidou a todos para visitarem a Sala da 70 

Anatomia. Diante da belíssima obra apresentada, o Prof. João Aléssio propôs consignar em ata, 71 

Votos de Louvor ao artista e médico Dr. Wagner Kuroiwa, por honrar esta Casa com seu talento 72 

artístico. Os senhores conselheiros foram unânimes em endossar a proposta. 7. Apresentação 73 

de Projeto do Novo Edifício de Pesquisa do campus São Paulo. (Profa. Dra. Beatriz Castilho) A 74 

respectiva apresentação em powerpoint será encaminhada aos senhores conselheiros na 75 

íntegra para conhecimento dos pontos apresentados. 8. Apresentação do Projeto Longevidade 76 

Saudável da UNIFESP e Abertura de Colaborações (Prof. Dr. Luiz Roberto). A apresentação em 77 

powerpoint será encaminhada na íntegra aos senhores conselheiros. Após apresentação, o Prof. 78 

Luiz Roberto Ramos convidou os departamentos acadêmicos para, em havendo interesse, 79 

integrarem este projeto. A Profa. Emilia apoiou as palavras do Prof. Luiz Roberto e solicitou aos 80 

chefes de departamentos que apresentem em seus conselhos a proposta, possibilitando assim 81 

identificar pessoas interessados em participar. 9. Apresentação da Comissão de Avaliação de 82 

docente em Estágio Probatório – CAEP (Prof. Dra. Gisele Colleoni – Presidente da CAEP). A 83 

apresentação em powerpoint será encaminhada aos senhores conselheiros para conhecimento 84 

das questões apresentadas e divulgação em seus respectivos departamentos. ORDEM DO DIA. 85 

No 1º item foi aprovada a ata da reunião anterior, datada de 02.08.2016, sem ressalvas. No 2º 86 

item foram homologados os nomes dos novos coordenadores dos cursos de graduação. São 87 

eles: Profa. Dra. Taiza Stumpp – Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas – Modalidade 88 

Médica; Profa. Dra. Jacy Perissinoto – Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia e Prof. Dr. 89 

Aécio Flávio Teixeira de Góis – Coordenador do Curso de Medicina. No 3º item foi homologada 90 

a aprovação “ad-referendum” da Solicitação de Abertura de Concurso para Professor Adjunto 91 

do Departamento de Biofísica em decorrência da aposentadoria do Prof. Charles Julian Lindsey, 92 

a partir de 01.08.2016 (01 vaga), Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva. No 4º item foi 93 

aprovada a Solicitação de abertura de concurso para Professor Adjunto do Departamento de 94 

Medicina, em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. João Toniolo Neto, a partir de 95 

01.08.2016 (01 vaga). Regime de Trabalho: 40h. No 5º item foi homologada a aprovação “ad-96 

referendum” da Solicitação de abertura de concurso para Professor Adjunto do Departamento 97 

de Cirurgia, em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Claudio José Ramos de Almeida, a 98 

partir de 02/05/2013. Regime de Trabalho: 40h. No 6º item foram aprovadas as seguintes 99 

Bancas Examinadoras para concurso de professor adjunto: 5.1. do Departamento de 100 

Psicobiologia, Disciplina de Medicina e Biologia do Sono. Candidatas inscritas: Dalva Lúcia 101 

Rollemberg Poyares e Sonia Maria Guimarães Pereira Togeiro de Moura. Presidente: Prof. Dr. 102 

Nestor Schor, Professor Titular da Disciplina de Nefrologia da EPM/UNIFESP. Membros Titulares: 103 

Prof. Dr. Esper Abrão Cavalheiro, Professor Titular do Departamento de Neurologia e 104 
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Neurocirurgia da UNIFESP; Prof. Dr. Jair de Jesus Mari, Professor Titular do Departamento de 105 

Psiquiatria da EPM/UNIFESP; Prof. Dr. Milton de Arruda Martins, Professor Titular do 106 

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP; Prof. Dr. Agrício Nubiato 107 

Crespo, Professor Associado do Departamento de Oftalmo e Otorrinolaringologia da 108 

FCM/UNICAMP; Prof. Dr. Luiz Ubirajara Sennes, Professor Adjunto do Departamento de 109 

Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 110 

Membros Suplentes: Prof. Dr. José Alberto Del Porto, Professor Titular do Departamento de 111 

Psiquiatria da EPM/UNIFESP, Prof. Dr. Rodrigo Afonseca Bressan, Professor Associado do 112 

Departamento de Psiquiatria da EPM; Prof. Dr. Euripedes Constantino Miguel, Professor Titular 113 

do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, Prof. Dr. Jaderson Costa da 114 

Costa, Professor Titular de Neurologia da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade 115 

Católica do Rio Grande do Sul e Prof. Dr. Luis Augusto Paim Rohde, Professor Titular do 116 

Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 117 

5.2. do Departamento de Ginecologia, Ginecologia Infanto Puberal (aprovado “ad-118 

referendum”) - 1 candidata inscrita. Presidente: Prof. Dr. Flavio Faloppa, Professor Titular do 119 

Departamento de Ortopedia e Traumatologia da EPM. Membros Titulares: Prof. Dr. Manuel de 120 

Jesus Simões, Professor Titular do Departamento de Morfologia e Genética da EPM/UNIFESP, 121 

Profa. Dra. Marair Gracio Ferreira Sartori, Professor Associado do  Departamento de Ginecologia 122 

da EPM/UNIFESP; Prof. Dr. César Eduardo Fernandes, Professor Titular do Departamento  de 123 

Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC; Prof. Dr. Antonio Pedro Flores Auge, Professor 124 

Adjunto do Departamento  de Obstetrícia e Ginecologia  da Faculdade de Ciências Médicas da 125 

Santa Casa de São Paulo; Prof. Dr. Luciano de Melo Pompei, Professor Auxiliar de Ensino da 126 

Disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, Doutor em Medicina. Membros 127 

Suplentes: Prof. Dr. Antonio Fernandes Moron, Professor Titular do Departamento de 128 

Obstetrícia da EPM/UNIFESP; Prof. Dr. Luiz Kulay Junior, Professor Titular Aposentado da 129 

Disciplina de Obstetrícia da EPM/UNIFESP; Profa. Dra. Viviane Hermann, Professor Livre-130 

Docente do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Estadual de Campinas e Prof. 131 

Dr. Jorge Milhen Haddad, Professor Doutor do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade 132 

de Medicina da USP. O Prof. João Aléssio ressaltou que deve ser evitada indicação de docentes 133 

do mesmo departamento e nesta banca constam dois docentes da Faculdade de Medicina do 134 

ABC. Sugeriu ainda que as bancas aprovadas “ad-referendum” sejam homologadas pela 135 

Congregação também. Estando os senhores conselheiros de acordo, apoiaram as considerações 136 

do Prof. João Aléssio. No 6º item, foi apresentado o Relatório elaborado pela comissão 137 

designada pelas portarias 005 e 009 para analisar a situação dos docentes: Prof. Dr. Fernando 138 

Martins Antonelli Junior, Profa. Dra. Juliana Luporini Dreyfuss, Prof. Dr. Marcelo Baptista de 139 
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Freitas, Profa. Dra. Patrícia Alessandra Bersanetti, Profa. Dra. Raquel Santos Marques de 140 

Carvalho e Prof. Dr. Silvio Ricardo Pires, pertencentes ao Grupo Interdisciplinar em Ciências 141 

Exatas em Saúde - GRICES, lotados no Departamento de Informática em Saúde (DIS). A Comissão 142 

foi composta pelos professores: Helio Kiyoshi Takahashi, Gilmar Fernandes do Prado, Kellen 143 

Adriana Cursi Daros, Paula Yuri Sacai, Rita Maria Lino Tarcia, Sergio Schenkman, Maria José da 144 

Silva Fernandes e Wallace Chamom Alves de Siqueira, sendo que no decorrer dos trabalhos foi 145 

alterada, substituindo os dois últimos nomes, pelos Profs. Esper Abrão Cavalheiro e Marcelo 146 

Feijó de Melo. Inicialmente o Prof. Helio Takahashi, Presidente da Comissão esclareceu que a 147 

comissão foi nomeada com o objetivo de analisar a solicitação do DIS, no sentido de realocar os 148 

docentes do GRICES em outras instâncias acadêmicas. A comissão constituiu um processo de 149 

análise por meio de entrevistas, ouvindo os 6 docentes no processo como um todo, chefia e 150 

professores do DIS. Verificou-se que o Prof. Fernando desenvolve suas atividades acadêmicas 151 

no Edifício de Pesquisas II (4º andar) na área alocada ao Prof. Marcelo Briones. A Profa. Juliana 152 

realiza seus estudos e pesquisados no Edifício de Pesquisa II (8º andar) na área alocada à Profa. 153 

Helena Nader. A Profa. Patrícia realiza sua pesquisa nas instalações Ed. José Leal Prado - térreo, 154 

lado esquerdo, alocado ao DIS. Os professores Raquel, Marcelo e Silvio realizam suas atividades 155 

no Edifício José Leal Prado, térreo, lado esquerdo, onde atendem os alunos do PET e do 156 

Programa de residência em Física Médica. Todos os docentes têm carga horária de ensino na 157 

graduação, nos cursos superiores de tecnologia da EPM, em determinadas unidades curriculares 158 

da graduação da EPM. Em reunião com o chefe de departamento, chefe da disciplina de 159 

Informática em Saúde, professores responsáveis pelos estágios supervisionados do CSTIS e 160 

convidados, foi apresentada a visão dos participantes com relação à inserção dos 6 docentes na 161 

rotina acadêmica do Departamento. Os participantes da reunião declararam o caráter 162 

multidisciplinar da área da disciplina e seu foco na ciência da informação relacionada à área da 163 

saúde humana. Argumentaram que os docentes não estavam dentro deste foco, dificultando a 164 

sua integração com o DIS. Apontaram questões sobre a incompatibilidade de se ter laboratórios 165 

de química e biologia dentro do departamento. Argumentaram que receberam os docentes com 166 

o objetivo de apoiar os cursos de tecnologias, para fortalecer o viés de tecnologia da Informação 167 

no DIS, mas que esta proposta não estava tendo sucesso. Que havia dificuldades de 168 

compatibilização entre os objetivos do DIS e do grupo denominado GRICES. Apontou 169 

dificuldades relativas à coordenação do curso de Residência em Física Médica, fora dos 170 

propósitos do DIS e a dificuldade de organização do espaço físico no Edifício leal Prado, térreo, 171 

lado esquerdo, para atender todas as demandas dos demais professores lotados no 172 

Departamento.  Considerações Gerais pela Comissão:  que passe a constar que a lotação dos 6 173 

docentes foi em caráter definitivo e não provisório como descrito na ata do Conselho de 174 
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Departamento do DIS,  e que esses docentes sejam considerados como lotados no DIS; O grupo 175 

denominado GRICES pelos 6 docentes não seja considerado academicamente indissociável, 176 

podendo cada um deles atuar em diferentes departamentos da EPM; O GRICES possui um centro 177 

de custos mas não existe de forma institucionalizada ou formal; Os 6 docentes apontaram que 178 

tinham ainda interesse na proposta da criação da Disciplina de ciências exatas em saúde no DIS, 179 

mas os representantes do DIS declararam que atualmente consideram tal proposta incompatível 180 

com os objetivos do Departamento, uma vez que pretendem manter o foco na área de 181 

informação; Quanto ao Curso de Residência em Física Médica o DIS declara que não há contexto 182 

articulado do departamento com a residência, apesar da anuência em ata de reunião, e entende 183 

como atividade de desenvolvimento profissional pontual dos docentes envolvidos; Quanto ao 184 

Laboratório de Química dentro de uma área de Informática, sob o ponto de vista de 185 

infraestrutura é ideal ser alocado para outro local; Cabe ao DIS decidir como será realizada a 186 

realocação desses docentes, porém é fundamental compreender que não poderá fechar as 187 

portas enquanto eles estiverem no DIS; O DIS manifestou o interesse acadêmico de seguir 188 

trabalhando com os professores: Fernando, Patricia e Juliana. Com relação aos demais docentes 189 

optam para que a transferência seja mantida; No final dos trabalhos da Comissão, em meados 190 

de agosto/2016 a chefia do DIS, Prof. Meide Anção enviou ofício à Profa. Dra. Aparecida Sadae 191 

Tanaka, chefe do Departamento de Bioquímica solicitando a transferência da docente Juliana 192 

Luporini Dreyfuss Regatieti, com o “de acordo” da Profa. Juliana. O pensamento da maioria dos 193 

membros da comissão é de que esta solicitação seja desconsiderada por não seguir a tramitação 194 

descrita no artigo 36 da Lei nº 8.112/90, em que menciona que os casos de 195 

transferência/remoção dos docentes não devem ser tratados no âmbito pessoal. O Prof. Esper 196 

fez questão de deixar muito claro que a dignidade desses docentes precisa ser respeitada e 197 

mantida. A transferência deles também precisa ocorrer da forma mais correta e tranquila 198 

possível. O Prof. João Aléssio expôs que é uma situação complicada e não está claro se a EPM 199 

quer ter um grupo ligado a exatas na EPM ou não. Se a resposta é sim, entende que não faz 200 

sentido distribuir os 6 docentes em departamentos distintos. Eles vieram da linha de pesquisa 201 

de um curso e de uma área de tecnologia dentro da instituição. Para esta área foram alocados 202 

professores e se forem para outros departamentos este objetivo ficará comprometido. 203 

Considerou ainda que na época foi sinalizado que a Unifesp tinha interesse em ter um Grupo de 204 

Exatas. Não se trata do DIS querer ou não esses docentes e sim a Congregação decidir se deseja 205 

manter esse grupo aglutinado ou não. Também já está claro que não há condições deles 206 

permanecerem no DIS. Gostaria portanto de ouvir os docentes envolvidos. O Prof. Esper 207 

esclareceu que os 6 docentes não são tecnólogos e sim físicos e matemáticos. São do núcleo 208 

básico de tecnologia. Argumentou também que a EPM não deve nunca colocar em discussão 209 
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qual o tipo de docente que ela precisa, pois entende que a saúde precisa de sociólogos, 210 

matemáticos, tecnólogos e outros, pois a medicina não se faz somente por médicos, e sim num 211 

contexto de pessoas interessadas em discutir saúde, com todos os profissionais possíveis. 212 

Solicitando a palavra, o Prof. Roque Monteleone, Vice-Chefe do DIS, solicitou que fizesse constar 213 

em ata a seguinte manifestação: “A Vice-Chefia em exercício do Departamento de Informática 214 

em Saúde - DIS, respeitosamente agradece os trabalhos realizados pela Comissão Assessora para 215 

análise da situação de docentes lotados no DIS e toma conhecimento do relatório conclusivo 216 

constante da pauta desta reunião da Congregação da EPM no dia de hoje, 6 de setembro de 217 

2016 e aguarda uma decisão desta Congregação. Assim sendo, esta vice-chefia em exercício, 218 

considerando encerrados os trabalhos da referida comissão, conforme aponta o Relatório, 219 

informará o Conselho do Departamento de Informática em Saúde, e para tanto solicita acesso 220 

ao processo nº 23089-00000/2016.” O Prof. Sergio Cravo parabenizou os trabalhos da Comissão 221 

e considerou que, embora conste regimentalmente que um departamento possa propor 222 

remoção ou transferência de um docente, não é uma tradição da EPM. Embora eles estivessem 223 

ligados à pro-reitoria de graduação desde o início, o DIS concordou em recebê-los e se 224 

manifestou oficialmente favorável. Discorda também que alguns docentes sejam transferidos e 225 

outros permaneçam no DIS. Se de fato não houver condições desses docentes permanecerem 226 

no Departamento, que pelo menos eles possam permanecer com a área de trabalho, pois 227 

facilitará que sejam absorvidos por outros departamentos. O Prof. Monteleone argumentou que 228 

a questão da área física caberá ao DIS definir esta questão. A Profa. Marimélia esclareceu que 229 

em última reunião do Conselho do Departamento de Bioquímica, a carta do Prof. Meide 230 

solicitando a transferência da Profa. Juliana com a concordância dela, foi apreciada pelos 231 

membros, porém teve como conduta a devolução da mesma, pedindo que aguardasse o término 232 

dos trabalhos da comissão. Reforçou também as palavras do Prof. Esper, no sentido de que os 6 233 

docentes tenham assegurado e recebam um tratamento digno principalmente pelo DIS. O 234 

processo em si já é extremamente desgastante e lamenta que se tenha chegado a este ponto. A 235 

Profa. Patrícia Alessandra Bersanetti parabenizou todos os membros da comissão pela condução 236 

dos trabalhos, porém esclareceu que desde o momento em que o DIS informou que os docentes 237 

não são mais pertinentes ao Departamento, passaram a viver um processo muito desgastante. 238 

Relembrou que esses docentes ingressaram na instituição por meio de concurso público e 239 

necessitam portanto de dignidade para encerrar e superar esta situação. Como já mencionado, 240 

o grupo surgiu a partir de uma demanda dos cursos de tecnologia, nucleado com um grupo de 241 

professores das áreas de ciências exatas. Ter ou não a necessidade estarem juntos, é mais um 242 

desejo do grupo do que realmente uma necessidade. Considera importante permanecerem 243 

próximos fisicamente, para que haja a possibilidade de interação, mesmo porque possuem 244 
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trabalhos em conjunto. Acrescentou também que o grupo contribuiu intelectualmente em 245 

conhecimento. Atuaram na graduação, em projetos de extensão, pesquisa e isto leva o nome do 246 

DIS. Quando foram convidados para permanecerem no DIS o compromisso era de trabalhar pelo 247 

departamento e em todo esse tempo o compromisso foi mantido. Esclareceu que em relação 248 

ao Laboratório de química ele é muito mais do que isto, pois possui uma linha interdisciplinar. É 249 

uma linha mais de caracterização de materiais que envolve química, mas também biomateriais 250 

e o espaço ocupado não possui computadores. Na realidade é um espaço que antigamente era 251 

um laboratório da neurologia experimental, ou seja: são bancadas com estruturas de 252 

laboratório. A Profa. Patrícia salientou que foi mencionado que o DIS possui interesse em 253 

permanecer com ela, com a Profa. Juliana e com o Prof. Fernando, porém até o presente 254 

momento não recebeu qualquer comunicado a respeito e em nenhum momento o 255 

departamento a chamou para comunicar esse desejo. Assim sendo, enquanto busca um outro 256 

local para ser transferida, gostaria de permanecer trabalhando no DIS, desde que sejam dadas 257 

condições físicas e psicológicas para o grupo permanecer. O Prof. Marcelo ratificou as palavras 258 

da Profa. Patrícia e salientou que está sendo um processo traumático para o grupo e apela à 259 

Congregação, para que ela garanta condições de permanecerem trabalhando no DIS até a 260 

finalização deste processo. O grupo está tendo muita dificuldade em prosseguir com os 261 

trabalhos. A garantia de espaço físico e apoio técnico-administrativo é fundamental, se serão 262 

lotados no mesmo lugar ou não o grupo continuará trabalhando junto nos mais variados 263 

projetos, mas sem essa garantia o problema não estará resolvido. A Profa. Raquel Santos 264 

também agradeceu à comissão pelo trabalho realizado, porém gostaria de ouvir que poderá 265 

continuar a trabalhar com tranquilidade. Ela possui 12 alunos bolsistas num projeto do MEC com 266 

atividades que não podem ser interrompidas. A Profa. Beatriz Castilho argumentou que 267 

concorda com as palavras do Prof. João Aléssio, no sentido de que a EPM precisa pensar se 268 

deseja ter um grupo de docentes de tecnologia em saúde para possibilitar mais pesquisas nessa 269 

área; Se é uma área importante para a instituição ou não. Acredita também que os docentes 270 

poderão estar em diferentes departamentos e não necessariamente juntos. Pode se estudar a 271 

possibilidade da criação de um órgão complementar de tecnologia e a questão de espaço físico 272 

ser resolvido de forma mais independente e não como grupo. O Prof. Silvio Ricardo Pires 273 

agradeceu à comissão pela realização dos trabalhos e argumentou que com relação à 274 

pertinência do grupo, deixa claro que no seu caso, possui colaboração com outros docentes do 275 

DIS, participa do programa de pós-graduação em gestão de informática; Têm alunos de 276 

mestrado e doutorado; participa de cursos de gestão a distância e especialização e realmente 277 

fica difícil de compreender a questão da “não pertinência” uma vez que há colaboração efetiva 278 

com o DIS.  O Prof. Monteleone se manifestou dizendo lamentar que os 6 docentes tenham sido 279 



9 
 

ouvidos em Congregação e o Conselho do Departamento de Informática em Saúde não tenha 280 

sido convidado, uma vez que especificidades foram mencionadas na presente reunião, mas em 281 

próxima reunião de Congregação espera que ele possa ser ouvido. Mais uma vez o Prof. João 282 

Aléssio insistiu que diante da discussão, ainda não está claro o encaminhamento que será dado 283 

aos 6 docentes: se os mantêm aglutinados num local específico, até mesmo porque a situação 284 

no DIS está insustentável, ou se opta pela transferência de cada um. Sugere ainda um 285 

encaminhamento mais aberto, apoiando a proposta da Profa. Beatriz, no sentido de se criar um 286 

órgão complementar. A Profa. Emilia salientou que principalmente hoje, diante das dificuldades 287 

financeiras que a instituição atravessa, não encontra uma justificativa clara e contundente para 288 

a criação de um órgão complementar.  São docentes ligados à área de química, física e 289 

matemática e que teoricamente essas áreas atuam respectivamente em seus departamentos 290 

acadêmicos. Para também criar um órgão complementar é necessário ter o aval do Conselho 291 

Universitário e uma estrutura que, sem dúvida seria para médio e longo prazo e a situação 292 

desses docentes necessita ser resolvida agora. O Prof. Cravo, bem como o Prof. João Aléssio 293 

consideraram que a questão de espaço físico é atender a uma decisão da congregação de 294 

garantias mínimas de condições de trabalho e o Campus São Paulo poderia ouvir esses docentes 295 

para pensar na possibilidade de propor um espaço físico.  O Prof. Monteleone salientou que é 296 

claro que o DIS não tem a intenção de colocar esses docentes para fora e certamente a questão 297 

será conduzida da melhor maneira, mesmo porque o desejo é que eles tenham a oportunidade 298 

de crescimento e no DIS não será possível. Tendo esgotado todas as dúvidas e considerações, a 299 

Profa. Emilia agradeceu ao Prof. Helio Takahashi e a todos os membros da Comissão pela 300 

conclusão da difícil tarefa que lhe foi confiada, agradeceu também a colaboração dos 6 301 

professores envolvidos e ao DIS. Em seguida colocou em votação o seguinte encaminhamento: 302 

1. Oferecimento aos 6 docentes de garantia de condições dignas de trabalho, apoio técnico-303 

administrativo e espaço físico nas instalações do DIS, até a definição de uma nova lotação para 304 

cada um deles; 2. A partir de 06.09.p.p., os docentes estão liberados para buscar uma nova 305 

lotação num Departamento/área que desejarem estar lotados; 3. Os Departamentos envolvidos 306 

na transferência desses docentes deverão formalizar documentação e aprová-la em seus 307 

respectivos conselhos, para posterior encaminhamento à Congregação; 4. O Conselho do 308 

Departamento de Informática em Saúde deverá se reunir para ciência do Relatório da Comissão 309 

Assessora e devidos encaminhamentos; 5. Na primeira reunião de 2017 da Congregação da EPM, 310 

prevista para o mês de fevereiro, a situação dos 6 docentes será reavaliada pelos senhores 311 

conselheiros. 6. Aprovação do respectivo Relatório elaborado pela Comissão. Tendo o 312 

encaminhamento sido aprovado pela maioria dos presentes, com 6 abstenções, faço constar na 313 

íntegra os termos do presente Relatório: “A partir do processo descrito anteriormente e com 314 
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base nas discussões e reflexões realizadas pelos membros desta Comissão, conclui-se que 1) 315 

Passe a constar que a lotação dos docentes foi em caráter definitivo e não provisório como 316 

descrito na ata do Conselho de Departamento do DIS, de 26/08 e que os docentes sejam 317 

considerados como lotados no DIS; 2) O grupo denominado GRICES pelos docentes não seja 318 

considerado academicamente indissociável, podendo cada um deles atuar em diferentes 319 

departamentos da EPM; 3) Os Profs. Drs. Marcelo Baptista de Freitas, Silvio Ricardo Pires, 320 

Fernando Martins Antoneli Júnior, Raquel Santos Marques de Carvalho. Patrícia Alessandra 321 

Bersanetti, e Juliana Luporini Dreyfuss manifestaram desejo de permanecerem lotados na DIS. 322 

No entanto, o Departamento de Informática em Saúde manifesta claramente o interesse 323 

acadêmico de seguir trabalhando com os Profs. Drs., Fernando Martins Antoneli Júnior, Patrícia 324 

Alessandra Bersanetti e Juliana Luporini Dreyfuss. Com relação aos demais docentes, o DIS 325 

solicita suas transferências para outro(s) Departamento(s).  4) Considerando o artigo 189, do 326 

Regimento Geral da UNIFESP, que dispõe sobre a possibilidade da transferência de docentes de 327 

um Departamento para outro Departamento da mesma Unidade Universitária da UNIFESP, 328 

desde que haja aprovação de ambos os Conselhos Departamentais e decisão favorável da 329 

respectiva Congregação da Unidade Universitária, ou entre Unidades Universitárias distintas, 330 

desde que haja aprovação das Congregações envolvidas e do Conselho Universitário. Concluímos 331 

que é possível e factível a transferência dos docentes supracitados para outros Departamentos 332 

do Campus São Paulo ou de outros Campi da UNIFESP, desde que cumpridas as formalidades 333 

legais previstas nas normas internas.  5) No caso da transferência dos docentes para outros 334 

Departamentos, seguindo o que dispõe o Artigo 189 do Regimento Geral da UNIFESP, o DIS 335 

deverá ceder o vínculo/vaga dos docentes transferidos, não podendo requerer vagas para sua 336 

substituição; alternativamente, pode haver troca de docentes, em comum acordo entre os 337 

Departamentos. 6) Com relação ao ofício enviado em 19/08/2016 (oficio em anexo), pelo chefe 338 

do Departamento de Informática em Saúde, Prof. Meide Anção para a chefe do Departamento 339 

de Bioquímica, Profa. Aparecida S. Tanaka solicitando a transferência da docente Juliana Luporini 340 

Dreyfuss Regatieti, seja desconsiderada por não seguir a tramitação descrita no artigo Art. 36 da 341 

Lei no. 8.112/90 referente a remoção – deslocamento do servidor no âmbito da UNIFESP 342 

(fluxograma em anexo) e no Regimento Geral da UNIFESP. Os casos de transferência/remoção 343 

dos docentes não devem ser tratados no âmbito pessoal, pois estes “atalhos” representam 344 

mecanismos/atos que prejudicam os trabalhos da Comissão e a transparência da Instituição.  7) 345 

Recomenda-se que haja revisão da decisão da reunião do Conselho de Departamento do DIS no 346 

que tange à criação da Disciplina Interdisciplinar de Ciências Exatas em Saúde (DICES), uma vez 347 

que a mesma não foi criada até o presente momento; 8) Em relação a situação da Residência em 348 

Física Médica cabe a Direção da Escola Paulista de Medicina avaliar, com as instâncias 349 
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competentes, a qual Departamento/Disciplina deve ser vinculada, uma vez que não foi 350 

identificada missão em concordância com a do DIS; 9) Observa-se ainda que, deve-se readequar 351 

a área na qual a Profa. Dra. Patrícia Alessandra Bersanetti desenvolve suas pesquisas, devido às 352 

especificidades das mesmas, uma vez que as características atuais de infraestrutura do DIS não 353 

são as mais indicadas para o funcionamento de um Laboratório de Química (especificamente no 354 

Edifício Leal Prado, andar térreo, lado esquerdo). A Comissão considera que, neste relatório para 355 

a Congregação da EPM e Diretoria da EPM, esclareceu as dúvidas existentes com relação a 356 

solicitação do DIS de transferência dos docentes Profs. Drs. Marcelo Baptista de Freitas, Silvio 357 

Ricardo Pires, Fernando Martins Antoneli Júnior, Raquel Santos Marques de Carvalho, Patrícia 358 

Alessandra Bersanetti, e Juliana Luporini Dreyfuss. Esta Comissão considera que, após as 359 

entrevistas e análises da atual situação do DIS e dos docentes em questão, completou todas as 360 

tarefas delegados pela Congregação da EPM, consideramos assim que os trabalhos desta 361 

Comissão estão finalizados”. No 7º e último item da Ordem do Dia os senhores conselheiros 362 

apreciaram o Termo de Convênio entre a Fundação Faculdade de Medicina – USP para 363 

realização de estágio a estudantes de graduação. O Prof. João Aléssio questionou por que o 364 

Convênio está sendo firmado com a Fundação e não com a USP ou com a Faculdade de Medicina. 365 

Se é Fundação, deveria fazer com a Fundação da UNIFESP. Tendo gerado esta dúvida a Profa. 366 

Emilia se comprometeu em verificar junto a Prograd sobre este encaminhamento e ficou de 367 

aprovar ad referendum, após o esclarecimento com a Prograd, para que não houvesse prejuízo 368 

a alunos da EPM que queiram fazer estágio opcional na Faculdade de Medicina da USP/Hospital 369 

das Clínicas SP. O Prof. Nitamar também sugeriu que a Procuradoria pudesse explanar e tirar 370 

dúvidas sobre convênios com instituições particulares, contrapartidas, e outros. A Profa. Emilia 371 

incumbiu a Profa. Vânia D’Almeida para conversar com a Prograd e estabelecer os fluxos dos 372 

convênios (entre câmara e pró-reitoria de graduação).  O Prof. Reinaldo Salomão lembrou que 373 

não pode ser confundido convênio de estágio com iniciação científica. Estas demandas estão 374 

bem regulamentadas e caminhando perfeitamente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 375 

encerrada. Para constar, eu Márcia Grijol de Oliveira, Secretária da Congregação, redigi a 376 

presente ata, a qual achada conforme será assinada pela Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, 377 

Presidente da Congregação e Diretora da EPM. 378 


