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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de São Paulo, 

Rua Sena Madureira, nº 1500, no Prédio da Reitoria - Anfiteatro do andar Térreo reuniram-se 

os Senhores membros do Conselho Universitário da UNIFESP, sob a presidência da 

Magnífica Reitora, Profª Drª Soraya Soubhi Smaili. Estiveram presentes os membros: Álvaro 

Nagib Atallah, Arthur Violante Sápia, Ana Luiza Hofling Lima Farah, Andrea Rabinovici, 

Angelo Amato Vincenzo de Paola, Antonio Carlos Lopes, Antonio Fernandes Moron, 

Aparecida Sadae Tanaka, Carlos Alberto Bello e Silva, Cecília Fernandes, Claudia Alessandra 

Tessari, Claudia Campos, Clovis Ryuichi Nakaie, Daniel da Costa, Daniele Ioshimoto Shitara 

do Nascimento, Daniel Revah, Decio Luis Semensatto Junior, Elson Luiz Mattos Tavares da 

Silva, Emilia Inoue Sato, Felipe Willian Ferreira de Alencar, Florianita Coelho Braga 

Campos, Georgia Mansur, Gilberto Natalini, Hélio Kiyoshi Takahashi, Ieda Aparecida 

Carneiro, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, Jean Carla Viana Moura, José Ivaldo Rocha, 

José Osmar Medina de Abreu Pestana, Juliano Quintela Dantas Rodrigues, Lidiane Cristiane 

da Silva, Luciana Ferreira da Silva, Luiz Roberto Ramos, Maria Lucia Oliveira de Souza 

Formigoni, Marineide de Oliveira Gomes, Meide Silva Anção, Nestor Schor, Newton Andreo 

Filho, Pedro Fiori Arantes, Raul Bonne Hernandez, Reinaldo Salomão, Ricardo Luiz Smith, 

Roberto Rudge Ramos, Ronaldo Cristofoletti, Rosana Fiorini Puccini, Rosemarie Andreazza, 

Sang Wong Han, Sergio Luiz Domingues Cravo, Sonia Maria Oliveira de Barros, Sylvia 

Henena Souza da Silva Batista, Tânia Mara Francisco e Valeria Petri. Justificaram ausência: 

Esper Abrão Cavalheiro, Janine Schirmer, Daniel Arias Vazquez, Luiz Leduino de Sales 

Neto, Murilo Leal Pereira Neto, Regina Célia Spadari, João Miguel de Barros Alexandrino, 

Odair Aguiar Junior e Antonio Carlos Campanini Zechinatti, que foram substituídos 

respectivamente por: Pedro Fiori Arantes, Aparecida Sadae Tanaka, Mrineide de Oliveira 

Gomes, Claudia Campos, Claudia Alessandra Tessari, Sylvi Helena Souza da Sylva Batista, 

Newton Andreo Filho, Ronaldo Adriano Cristofoletti e Tania Mara Francisco. Justificou 

ausência e não foram substituídas: Flavio Faloppa, Lydia Masako Ferreira, Francisco 

Atnonio de Castro Lacaz, Ana Cristina Passarella Bretas, Marimélia Aparecida Porcionato, 

Alexandre de Oliveira Henz e Yago Carvalho Baldin. Não Justificaram ausência: Arnaldo 

Lopes Colombo, Gaspar de Jesus Lopes Filho, Reynaldo Jesus Garcia Filho, Sergio Antonio 

Draibe, Raul Bonne Hernandez, Kelsy Catherina Nema Areco, Paulo Eduardo Orlandi 

Mattos, Carlos Henrique Fraia Mateus, João Pedro Barbosa Ferreira Militão, Raphaela da 

Cunha Bacellar Veiga, Vinicius dos Santos Pereira Reis, Elaine Muniz Pires, Silvio de Sá 

Barbosa da Silva. Participaram da reunião como convidados a Profª Maria José da Silva 

Fernandes - Chefe de Gabinete, a Profª Débora Amado Scerni – Pró-Reitora Adjunta de Pós-

Graduação, a Profª Raquel de Aguiar Furuie, Pró-Reitora Adjunta de Extensão e a Drª Sofia 

Mutchnik Procuradora Federal. Tendo os senhores conselheiros, assinado o livro de presença 

e constatando-se quorum com 54 presentes a Magnífica Reitora iniciou a reunião relatando 

que ela foi adiada por uma semana para conclusão do Congresso da UNIFESP, que encerrou 
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com bom resultado e muitas propostas as quais serão colocadas posteriormente. Informou que 

publicaram nota agradecendo aos Delegados que participaram para que pudesse ser concluído 

e que contou com discussões intensas pela necessidade de discutir assuntos importantes que 

muitas vezes não temos tempo de discutir no dia a dia. Apresentou para aprovação atas das 

reuniões dos dias 08/10 e 12/11/14, que foram aprovadas, com ressalvas da Profª Andrea 

Rabinovici. Informes dos Campi: Campus São Paulo: Profª Rosana Fiorini Puccini, Diretora 

do Campus informou que a Profª Emilia Inoue Sato solicitou exoneração do cargo de Vice-

Diretora, em 05/12, com objetivo de concorrer a Diretoria da EPM e para substituí-la foi 

indicada, em reunião do Conselho do Campus, a Profª Beatriz Amaral de Castilho. Disse que 

gostaria de deixar registrado agradecimento formal a Profª Emilia pelo trabalho conjunto, 

tendo participado diretamente na condução do Campus São Paulo. Magnífica Reitora 

agradeceu também a Profª Emilia pela disposição em concorrer ao processo eleitoral que será 

aberto em breve. Campus Diadema: Prof. Newton Andreo Filho, Vice-Diretor do Campus, 

informou que, no dia 03/12, encerraram o Plano Diretor de infraestrutura e o campus 

comemora com muita felicidade esse passo para sua consolidação. Disse que aguardam o 

início das atividades para elaboração do Projeto Executivo. Campus Baixada Santista: Profª 

Sylvia Helena Souza da Silva Batista, Vice-Diretora do Campus, agradeceu a Reitoria e a 

todos pelo apoio e pela nota referente ao falecimento brutal da Profª Carla Christina Medalha, 

pelas manifestações de afeto que ajudaram a minimizar um pouco o ocorrido. Magnífica 

Reitora manifestou que colocaram nota no Portal da UNIFESP demonstrando o 

entristecimento e desejando que nunca mais o fato se repita na sociedade bem como com 

pessoas próximas. Informes SINTUNIFESP: o Sr. José Ivaldo Rocha informou que 

elegeram gestão provisória, por 6 meses, para o Sindicato dos servidores técnico-

administrativos, para conclusão das demandas que a atual Diretoria não conseguiu dar conta. 

ORDEM DO DIA: 1 – Homologação e posse das eleições pra representação discente nos 

Conselhos Centrais, Conselho de Campus e Congregações da UNIFESP – 2014: Magnífica 

Reitora relatou que a Profª Lucia Lameirão Garcez do Carmo, presidiu a Comissão eleitoral e 

fez um excelente trabalho. Profª Lucia disse que contou com a colaboração do Sr. Vanderlin 

Amorin do DTI e da secretária Diva Rey da Silva Martins. Disse que o pleito correu 

perfeitamente bem, só tiveram dificuldades para adesão e a inscrição teve que ser prorrogada 

por duas vezes. Apresentou estatística de votação sendo que de 14.000 eleitores votaram 

quase 700, em torno de 5% e foram preenchidas 114 das 158 vagas. Magnífica Reitora fez 

leitura dos nomes dos novos Conselheiros no CONSU e colocou em votação o resultado das 

eleições para representação discente nos Conselhos Centrais, Conselho de Campus e 

Congregações da UNIFESP – 2014, que foi aprovado por unanimidade. 2 – Aprovação das 

normas, calendário e Comissão Eleitoral para Diretoria do Campus Baixada Santista: Profª 

Sylvia disse que na última reunião da Congregação foram aprovadas as normas, o calendário e 

a Comissão eleitoral, tendo em vista o término do mandato da atual Diretoria em 17/04. 

Informou que as inscrições terão início no dia 09/02 e a consulta à comunidade será nos dias 

18 e 19/03. Magnífica Reitora colocou em votação as normas, o calendário e a composição da 

Comissão Eleitoral do Campus Baixada Santista, que foram aprovados por unanimidade. 3 - 

Doação de imóveis da Rua Botucau, 598 e 715: Magnífica Reitora disse que foi um longo 
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processo de documentações necessárias e prestações de contas para encerramento do CEPEP– 

Centro de Estudos de Pediatria da Escola Paulista. Cumprindo o Estatuto da UNIFESP estão 

repassando os bens para a Instituição, no caso o Campus São Paulo. Profª Rosana relatou que 

o CEPEP, é um dos mais antigos, foi fundado em 1968 e até 2006 cumpriu seu papel, no 

sentido de controlar recursos de pesquisa. Recebia fundo de apoio à criança e apoiava 

atividades de ensino e pesquisa, o que permitiu a compra de 2 imóveis, onde funciona o 

Departamento de Pediatria. A partir de 2006, com a criação da Fap-UNIFESP, deixou de 

desenvolver essa atividade de apoio ao ensino, pesquisa e assistência e em 2010 foi definida 

sua extinção. Disse que após o encerramento da documentação estão doando o patrimônio 

para a UNIFESP, como também o saldo da conta bancária, entretanto a preocupação da 

Assembleia é que as atividades do Departamento de Pediatria sejam mantidas nesses 2 

imóveis até que seja implantado o projeto de verticalização. Registrou agradecimento a equipe 

de engenharia que ajudou muito na elaboração da documentação necessária. Prof. Antonio 

Calor Lopes, Diretor da EPM, solicitou a Magnífica Reitora que a documentação fosse 

enviada à Congregação para conhecimento. Profª Rosana Fiorini Puccini, ex-chefe do 

Departamento de Pediatria, relatou que a extinção foi decidida em 2010, antes da criação da 

Diretoria da Escola Paulista de Medicina. Magnífica Reitora sugeriu que o CONSU aprove 

“ad referendum” assim que passar pela Congregação da EPM para não retardar seu 

encerramento. Prof. Reinaldo Salomão propôs que aprovassem a doação, mas por outro lado 

acha que o Prof. Antonio Carlos tem razão em solicitar que a EPM fique ciente do fato que, 

com certeza, vão ver com muita satisfação. Magnífica Reitora acatou a proposta do Prof. 

Reinaldo e foi acordado que enviaria a solicitação de doação dos imóveis para manifestação 

do Conselho Curador da UNIFESP, como determina o Estatuto e a Congregação da EPM, 

com pré-aprovação do CONSU. Agradeceu a Profª Rosana e ao Departamento de Pediatria 

pelo trabalho realizado. 4 – Apreciação do Projeto do Campus Zona Leste: Magnífica Reitora 

esclareceu que por solicitação do Conselheiro Dr. Gilberto Natalini iria antecipar o assunto do 

Campus Zona Leste, pois o Vereador teria uma sessão na Câmara. Antes de passar para as 

apresentações, relatou que tivemos uma série de encaminhamentos para essa questão que 

iniciou antes de sua gestão, quando, em 2011, a UNIFESP se comprometeu a implantar o 

Campus Zona Leste, juntamente com o Campus Osasco e Embu. Relembrou que o Campus 

Osasco foi o primeiro a ser implantado e estamos aguardando resolução das instalações para 

iniciação do Campus Embu, em local já escolhido e aguardando ainda, liberação do local 

como utilidade pública. Disse que quando iniciou sua gestão tiveram conhecimento que, a 

Câmara dos Vereadores, havia aprovado a cessão do terreno, que era uma massa falida, para 

instalação do Campus Zona Leste, como também que o CONSU havia aprovado o 

recebimento deste, desde que estivesse liberado de contaminação. Nesta semana o Prefeito 

enviou documento que a minuta do termo de cessão havia sido encaminhada e só repassaria se 

as questões estivessem todas aprovadas. Além disso, em junho/2013, formaram a Comissão 

mista do CONSU com movimento da Zona Leste, para estudar a instalação e o projeto. Em 

março/2014, a Comissão apresentou um pré-projeto ao MEC, que foi muito elogiado e 

apontava para o Instituto das Cidades. Profª Maria Cristina Gabrieloni, que faz parte da 

Comissão, substituindo a Profª Maria Angelica Pedra Minhoto, disse que participou de grande 
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parte da realização do projeto e apresentou parte do fruto do grande trabalho realizado. Fez 

um breve histórico do movimento de negociação do pessoal da Zona Leste, que vem desde a 

gestão do Prof. Hélio Egydio Nogueira em 1996. Relembrou que a Presidente Dilma Roussef 

aprovou a implantação do Campus em 2011 e na gestão do Prof. Walter Manna Albertoni foi 

discutida a cessão do terreno. Discorreu sobre a discussão do projeto pedagógico e da 

aprovação do interesse pelo CONSU em 2013. Relatou que realizaram 3 audiências públicas e 

um Seminário em fevereiro/2014, no Teatro Marcos Lindenberg e logo após o Conselho de 

Graduação aprovou a criação do Instituto das Cidades, por unanimidade, o que é muito 

importante para a região e um dever da universidade pública. Prof. Pedro Fiori Arantes, Pró 

Reitor Adjunto de Planejamento, disse que o mais importante para o Campus Zona Leste é 

que aglutinam cursos de diversas especialidades. Os cursos propostos são: Engenharia Civil, 

Geografia, Administração Pública, Arquitetura, Urbanismo, Design e Turismo, com turmas de 

60 alunos no diurno e noturno – 120 ingressantes por curso no ano. Apresentou imagem aérea 

que demonstra o que é o fenômeno urbano e que nos coloca num desafio global pelo caos 

urbano que estamos vivendo, apesar dos avanços institucionais. Relatou que o perfil do 

profissional que se quer formar no Instituto é voltado a garantia das cidades como nexo 

fundamental da cidadania. Apresentou gráfico de identidade de convergência do 

conhecimento e da matriz curricular dos cursos do Instituto das Cidades. Foi proposto um 

Fórum anual, que seria uma grande exposição, para mostrar ao público as ideias inovadoras. 

Profª Florianita Coelho Braga Campos, Pró-Reitora de Extensão, apresentou a proposta de 

extensão curricular, estágio e residência em cidades. Prof. Pedro apresentou também o 

planejamento orçamentário, a evolução do custeio, calculado pela matriz da Andifes, a OCC 

total prevista para o ano, que não invadirá o orçamento dos outros campi. Apresentou a 

avaliação da acessibilidade de transporte e a vista aérea do terreno proposto na Av. Jacú 

Pêssego, que congregará um segundo instituto, como também espaço para moradia estudantil, 

creche, alojamento para professor visitante. Salientou que a CETESB autorizou a contratação 

de obras na área, a circulação de veículos e de pessoas, como também está interessada em 

participar da implantação do projeto pedagógico do curso de Engenharia. Profª Maria Cristina 

Gabrieloni apresentou também a minuta da proposta de pactuação pré-aprovada no MEC: 159 

professores, 184 técnico-administrativo em educação e 2.760 alunos (120 por curso), CD e 

FG para estruturação completa da administração, obras orçadas em R$ 75 milhões de reais, 

recursos de custeio até o campus atingir sua auto sustentação – R$ 16 milhões e assistência 

estudantil – R$ 7 milhões. Encerrou dizendo que foi um prazer participar do Instituto das 

cidades, pelo esforço, dedicação e comprometimento de todos. Magnífica Reitora agradeceu o 

trabalho de todos para que pudessem chegar até aquele momento e certamente demonstrar que 

é possível discutir e realizar um planejamento que se tornará um modelo a ser aprimorado e 

utilizado pela instituição, ajudando também a consolidar o que já está em andamento.  Vários 

Conselheiros parabenizaram pelo projeto elaborado e fizeram questionamentos que foram 

respondidos pela Comissão.  Magnífica Reitora colocou em votação a proposta do Projeto 

Pedagógico do Instituto das Cidades e a definição dos 5 cursos, sem prejuízo de todos 

esclarecimentos que ainda podem ser feitos, dependendo do cumprimento da pactuação, que 

foi aprovado pela maioria e 1 abstenção.  Carlos Bello, membro indicado pelo CONSU para a 
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Comissão Mista para a Implementação do Campus Zona Leste, votou favoravelmente à 

criação do mesmo, reconhecendo a legitimidade da demanda do movimento popular pela 

universidade na ZL e o caráter progressista do projeto político-pedagógico. Complementou 

dizendo considerar necessário que a UNIFESP elabore coletivamente e democraticamente 

uma proposta de repactuação até o fim do primeiro semestre do ano que vem, proposta que 

implica dimensões internas à Unifesp e na relação com MEC, quanto a recursos financeiros e 

humanos, na medida em que a pactuação da Unifesp com o MEC foi muito boa no caso da 

ZL, mas diferente da grande maioria das pactuações dos demais campi.Magnífica Reitora 

agradeceu a toda Comissão, ao movimento da Zona Leste que soube nos pressionar, brigar. 

Tudo isso só foi possível pelo empenho das Professoras Maria Angélica Pedra Minhoto e 

Maria Cristina Gabrieloni, o Prof. Pedro Fiori Arantes, que foi incansável, a Profª Florianita 

Coelho Braga Campos, Pró-Reitora de Extensão e sua Pró-Reitora Adjunta, Raquel de Aguiar 

Furuie e ao Dr. Renato Nabas Ventura. 5 – Cancelamento de Concurso: Profª Rosemarie 

Andreazza, Pró-Reitora de Gestão com Pessoas, esclareceu que o assunto do cancelamento do 

concurso de docente da disciplina de Urologia já foi pautado e os Conselheiros solicitaram 

que retornasse para a Congregação da EPM para esclarecimentos. Esta fez o debate e reiterou 

pelo cancelamento do concurso. Relatou que como o concurso já está aberto por 90 dias, o 

encaminhamento no momento seria pelo cancelamento do mesmo. Como não houve nenhuma 

manifestação a Magnífica Reitora colocou em votação o cancelamento do concurso para 

docente da disciplina de Urologia, que foi aprovado pela maioria e 2 abstenções. 6 – 

Apreciação da Resolução sobre a promoção para Prof. Associado de acordo com a nova 

carreira: Profª Rosemarie Andreazza apresentou a minuta elaborado no Conselho de Gestão 

com Pessoas e salientou alguns artigos. Magnífica Reitora esclareceu que a proposta está 

sendo apresentada para em seguida ser discutida nas Congregações. Alguns Conselheiros 

fizeram questionamento quanto a minuta da Resolução que foram esclarecidos pela Profª 

Rosemarie. Magnífica Reitora propôs encaminhar a minuta para sugestões, sem nenhuma 

pontuação na tabela, sendo que estas deverão ser enviadas para propessoas@reitoria.br, para 

discussão na próxima reunião. 7 – Resolução sobre Professor de carreira do ensino básico 

técnico e tecnológico – NEI: Profª Rosemarie esclareceu que em 11/06/2014 foi aprovada 

Resolução que criou o Núcleo de Educação Infantil e para tal foram liberadas 8 vagas para 

docente da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico e para que possamos realizar os 

concursos seria necessária a aprovação da minuta de Resolução apresentada, baseada na 

Resolução nº 98, que rege os concursos para docente de nível superior. Apresentou alguns 

itens da referida Resolução para esclarecimento e salientou que ela já foi aprovada pelo 

Conselho de Gestão com Pessoas. A profa Marineide Gomes fez questionamentos sobre o 

funcionamento do Núcleo de Educação Infantil (NEI) em uma escola que atende ainda o 

ensino fundamental, se iria terminar o atendimento do ensino fundamental e quando. Por ser 

um Núcleo de Educação Infantil, qual a natureza dos docentes da carreira do EBTT a serem 

contratados e ainda, como será a convivência dos novos docentes com os atuais, com 

condições de trabalho e salários diferentes. Além disso questionou qual o projeto institucional 

para a Paulistinha nesse novo cenário. A Profª Rosemarie respondeu que a convivência dos 

profissionais será algo a ser resolvido com o ingresso dos novos docentes e a Magnífica 

mailto:propessoas@reitoria.br
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Reitora acrescentou que o ensino fundamental vai continuar na escola de educação infantil e 

que, oportunamente o CONSU discutirá o projeto para o NEI Paulistinha.Após mais alguns 

pequenos questionamentos a Magnífica Reitora colocou em votação a minuta da Resolução 

sobre Professor de carreira do ensino básico técnico e tecnológico que foi aprovada pela 

maioria e 2 abstenções. 8 – Aprovação do Plano de Atividades da AUDIN para 

2015:Magnífica Reitora esclareceu que o Plano é obrigatório e deve ser apresentado até o 

final de cada ano. Sr. Daniel de Oliveira, Diretor da Auditoria Interna, disse que está nomeado 

há um ano como Diretor da Auditoria Interna e tem como missão aprimorar os processos. 

Comunicou que é a primeira vez que estão apresentando o Plano ao CONSU e não houve 

tempo para discussão e sugestões, o que será feito no próximo ano. Esclareceu que o Plano 

tem a finalidade de atuação na área finalística e pretendem aprimorá-lo no próximo exercício. 

Foram feitos alguns questionamentos que foram respondidos pelo Sr. Daniel. Srª Tania Mara 

Francisco, Diretora do Escritório Técnico, esclareceu que na estrutura de controle do governo 

cada estância tem sua função e a Auditoria Interna tem uma função, na rede de controle, 

muito relevante para a universidade, que é assessorar a gestão na análise dos riscos e na 

correção, identificar falhas de controle e garantir que esses controles sejam desenvolvidos e 

aplicados de forma que não venhamos a incorrer em irregularidades. Colocado em votação 

pela Magnífica Reitora o Plano de Atividades da AUDIN – PAINT foi aprovado por 

unanimidade. 9 – Homologação da indicação da Pró-Reitora de Administração: Magnífica 

Reitora apresentou a indicação do nome da Profª Aparecida Sadae Tanaka para assumir o 

cargo de Pró-Reitora de Administração, pois a Profª Janine Schirmer, atual Pró-Reitora, foi 

indicada para compor o Conselho Gestor como Vice-Presidente e para não ficar dividida, 

entenderam que era mais apropriado que a Profª Aparecida passasse de Pró-Reitora Adjunta 

para Titular, pois já conhece os trâmites. Profª Aparecida disse que gostaria de agradecer a 

Profª Janine e vai tentar continuar o seu trabalho. Disse também que aprendeu muito com ela 

e vão continuar transpondo as barreiras. Alguns professores desejaram sucesso na nova 

empreitada e agradeceram a Profª Janine pelo árduo trabalho realizado. Magnífica Reitora fez 

agradecimento a Profª Janine Schirmer, em nome do CONSU e em seu nome por ter aceito o 

desafio nessa primeira fase da gestão e continuarmos exigindo esse desafio, pois adquiriu 

muita experiência na Pró-Reitoria de Administração com a reforma administrativa, como 

também assumiu várias ações no HSP mesmo antes de ser indicada pela própria natureza do 

trabalho e por amor que tem ao HSP. Disse que está sendo um apoio fundamental ao Prof. 

Marcio Abrahão na proposta de pactuação com o Ministério da Saúde e com a Secretaria da 

Saúde, que está em pleno andamento. 10 – Aumento de vagas na graduação do curso médico: 

Magnífica Reitora esclareceu que o MEC nos fez proposta para o aumento de vagas para o 

curso de graduação em medicina. Informou que foram feitas reuniões com a Coordenação do 

curso médico da EPM, com a Pró-Reitoria de Planejamento com a Pró-Reitoria de Graduação 

e com o Diretor da EPM. Após essas reuniões ela e o Coordenador do Curso Médico, Prof. 

Rimarcs Gomes Ferreira, sinalizam ao MEC que seria possível o aumento de vagas se 

houvesse uma reestruturação de laboratórios, principalmente para o 1º ano, pois temos poucos 

espaços para abranger a totalidade dos estudantes de medicina. O MEC então, sinalizou com 

uma proposta de pactuação e a exemplo do Campus Zona Leste vamos receber uma minuta 
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com os valores de capital e de custeio. A Congregação da EPM acatou a indicação do 

aumento de 10 vagas para 2017 e 10 para 2018, vinculado a melhoria de infraestrutura. Após 

várias considerações sobre a falta de infraestrutura, de funcionários e de docentes, a proposta 

da indicação do aumento de vagas para o curso médico foi colocada em votação pela 

Magnífica Reitora e foi aprovada por unanimidade. 11 – Referendar aberturas e resultados de 

concursos públicos: Referendou, por unanimidade, abertura de concurso público, para 

docente, nas seguintes áreas: Campus São Paulo: Ciências da Saúde / Fonoaudiologia; 

Medicina/Neurologia; Pediatria; Pediatria/Pediatria Geral e Comunitária. Campus Diadema: 

Biologia/Bioquímica, Biologia Celular e Biologia Molecular; Engenharia/Controle e 

Instrumentação de Processos Químicos; Engenharia/Fenômenos de Transporte e operações 

unitárias; Engenharia/Termodinâmica; Estatística/Estatística Aplicada à Análise Ambiental. 

Campus Osasco: Ciências Econômicas/Econometria; Ciências Econômicas/Economia 

Financeira; Formação Científica/Metodologia Científica. Campus São José dos Campos: 

Ciência, Tecnologia e Sociedade/Administração. Referendou, por unanimidade, abertura de 

processo seletivo simplificado, para docente, nas seguintes áreas: Campus Diadema: Ciências 

Biológicas. Campus São Paulo: Farmacologia/Neuropsicofarmacologia. Campus Guarulhos: 

Letras/Literatura em Língua Inglesa. Referendou, por unanimidade.  homologação de 

resultado de concurso público para docente nas seguintes áreas: Campus São Paulo: Ciências 

Radiológicas; Ciências Biológicas/Farmacologia Bioquímica e Molecular. Finalizando a Profª 

Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, lembrou que a Profª Ana Cristina Passarella Bretas, que foi 

Conselheira durante vários anos se aposentou e gostaria de registrar “voto de louvor” a 

Professora, por sua atuação durante esses anos de dedicação, pois além de companheira no 

próprio departamento ela é uma docente que se notabilizou na UNIFESP por sua postura 

ética, pelo seu compromisso, pelas ações que desenvolveu. Acredita que esse colegiado 

concorda em registrar esse voto de louvor (aplausos). Magnífica Reitora disse que faz suas as 

palavras da Profª Isabel Cristina e também quer agradecer a Profª Ana Bretas, amiga e 

companheira de tantos anos e sempre vai agradecer, não só pelo trabalho nesse Conselho, mas 

como colega dedicada da Escola Paulista de Enfermagem, como também na Pró-Reitoria de 

Extensão com os estudantes. Juliano Quintela Dantas Rodrigues solicitou constar em ata 

agradecimento dos Pós-Graduandos Stricto Sensu, os quais representa, pois esse ano foram 

contemplados com auxílio para o restaurante universitário, o que está sendo um sucesso em 

todos os campi. Agradeceu a Reitora e a seus gestores que souberam olhar para essa 

comunidade. Agradeceu também ao convênio elaborado com a SPTrans para pagamento de 

metade do bilhete de condução (aplausos). O Sr. José Ivaldo Rocha agradeceu a Reitora pela 

realização do 1º Congresso Institucional que por sua veia sindical e por ser o político que é, 

julga-o de suma importância pelo aprendizado, a convivência, os avanços e o canal que abriu 

para prosseguimento da democratização da Universidade. Deixou suas desculpas pelos 

momentos acirrados e que possa ter sido deselegante com algum participante. Profª Maria 

José da Silva Fernandes, Chefe de Gabinete da UNIFESP, parabenizou o Campus Baixada 

Santista, pois foi premiado pelos cursos de extensão “Ações Integradas para Saúde do Atleta” 

e “Centro Interprofissional de Pesquisa no Esporte”, relacionados a atletas de alto 

desempenho, razão pela qual a UNIFESP foi homenageada na noite do dia 16/12, no qual 
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representou a Reitoria, em evento promovido pela Fundação Pró-esporte, realizada no Sesc de 

Santos e contou com apoio da Prefeitura e do Jornal “A Tribuna de Santos”. O evento contou 

com a presença do Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o Presidente da FUBES Paulo 

Miyashiro e vários parlamentares da cidade. A Magnífica Reitora disse que não reservou nada 

de especial para falar porque estava muito apreensiva com a reunião, pois os assuntos são 

sempre muito importantes, as vezes muito pesados e que exigem muito de todos 

emocionalmente, paciência e foco. Vivenciamos a perda de uma colega, o ganho de um 

projeto, só hoje concluímos vários passos que iniciamos lá atrás e a percepção de que estamos 

caminhando, para uma construção, é o nosso sentimento. Salientou que isso só foi possível 

com a participação dos Assessores, dos Pró-Reitores e dos Diretores de Campus, pois 

passaram por situações difíceis, mas com o conjunto de todas essas pessoas, de fatores, de 

empenho no trabalho, podemos continuar. Agradeceu também ao Conselho Universitário e 

antes de encerrar fez leitura de carta do representante dos estudantes no Conselho, João Victor 

Cardoso de Souza (apenso a esta ata), como registro dos estudantes que sempre ajudaram na 

construção e que em momento algum tivemos qualquer ação de discriminação ou de 

perseguição, ou de assédio, usado de forma tão banal nos dias de hoje. Os estudantes são a 

razão da universidade, são nosso objetivo. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. 

Para constar, eu, Diva Rey da Silva Martins, secretária, lavrei a presente ata que, após 

aprovada, será assinada por mim e pelo Srª Presidente. 

 

 

 

 

Profª Drª Soraya Soubhi Smaili 

Reitora da UNIFESP 

Presidente do Conselho Universitário 

 

 

 

Diva Rey da Silva Martins 

Secretária do CONSU 




