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Assumindo o seu papel de centro de elaboração 
político-pedagógica, a Prograd valoriza os processos 
de elaboração, avaliação e revisão dos projetos pe-
dagógicos, oferecendo suporte, principalmente, aos 
bacharelados interdisciplinares e aos cursos em fase 
inicial, incluindo as áreas de expansão. Para tanto, 
foram formados grupos de trabalho (GTs) que fazem 
um trabalho de interlocução, por meio de audiências 
públicas e seminários com participação da comunidade 
e de especialistas convidados. Os debates colocam em 
pauta temas fundamentais, como tempo de integraliza-
ção dos cursos, atribuições das Câmaras de Graduação 
e per� l dos estudantes de graduação da Unifesp.

A Prograd avançou também no uso de instrumen-
tos de avaliação interna, compilando e disponibilizando 
dados para os cursos e, junto aos campi e às outras pró-
-reitorias, vem desenhando políticas para programas e 
projetos institucionais e para as licenciaturas.  

Pós-graduação e pesquisa
A Propgpq foi reestruturada, com a fusão de 

programas das áreas de Saúde e a criação de outros, 
alguns pioneiros, como os de Biotecnologia (São José 
dos Campos), Alimentos, Nutrição e Saúde (Baixada 
Santista), História da Arte, Letras, doutorado em Edu-
cação e Saúde na Infância e Adolescência (Guarulhos) e 
Análise Ambiental Integrada (Diadema). Tendo como 
foco a interdisciplinaridade, o V Fórum Integrador de 
Pesquisadores, ocorrido em novembro de 2013, deu 
a base para a atualização e aprimoramento dos atuais 
programas e desenvolvimento de outros. 

Em 2014, a Propgpq apoiou a consolidação das 
Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa das unidades 
universitárias e de seus comitês técnicos. Foram esta-
belecidos novos procedimentos para a distribuição das 
verbas do Programa de Apoio à Pós-Graduação e da 
Reserva Técnica Institucional da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo, possibilitando o 
empenho de 99% das verbas Proap e Pró-equipamentos 
e o aumento de 60% da utilização dos recursos institu-
cionais. Também foi criada uma comissão permanente 
para gerenciar  verbas da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep).  

Extensão
A discussão e a reformulação do regimento dos 

cursos lato sensu, em 2013, mobilizou a comunidade. 
A sua regulamentação, pelo Conselho de Extensão, 
permitirá uma avaliação rigorosa da qualidade dos 
cursos. Em 2013, foi ampliado o número de bolsas de 
extensão de 191 para 250, com recursos próprios. Essa 
medida possibilitou o envolvimento maior de estudan-
tes, técnicos-administrativos em Educação e docentes 
em programas  de extensão. A Proex promoveu cursos 
de especialização, via EAD, por meio de parcerias com 
o MEC/Capes, UAB e Ministério da Saúde – Una-Sus. 

Outro avanço foi a descentralização da Residência 
para a Câmara de Extensão da Escola Paulista de Medi-
cina (EPM), permitindo que o cotidiano da gestão dos 
programas esteja mais próximo da unidade acadêmica 
correspondente. A Proex, a partir da criação de coor-
denadoria própria, efetivou a discussão de uma política 
cultural para a universidade.

Ensino a distância
Foi dinamizada a atuação da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), bem como das estratégias de EAD. 
Novos projetos e parcerias resultaram numa avaliação 
que obteve nota máxima do MEC.

FAP
A nova diretoria, empossada em maio de 2013, 

realizou um diagnóstico dos principais problemas. 
A partir daí realizou uma reforma em sua estrutura, 
promovendo a readequação dos gastos e a implantação 
de sistema de controle, permitindo aos pesquisadores 
administrar as suas próprias contas. Houve também o 
fortalecimento do Escritório de Apoio ao Pesquisador 
(EAP). Esse processo prevê o desenvolvimento de novos 
projetos, incluindo o centro de idiomas, em parceria 
com a Secretaria de Relações Internacionais (SRI). Foi 
também dado início ao processo de disponibilização 
de informações atualizadas, em tempo real e de modo 
uni� cado.

Audiências públicas foram um instrumento da gestão 
para ouvir as demandas e anseios da comunidade; na 
foto, reitora Soraya Smaili abre a AP no Campus São 
José dos Campos  
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A primeira e mais importante ação relacionada 
ao Hospital Universitário - Hospital São Paulo 
(HU-HSP) foi a ampliação da constituição do 
Conselho Gestor (CG), órgão que administra o 
hospital e que recebeu maior representação das 
escolas de Medicina e Enfermagem.

O presidente do CG e os novos diretores clínico, 
técnico e administrativo, empossados recentemen-
te, se apresentaram à comunidade na última audi-
ência pública do HU-HSP, ocorrida em fevereiro 
de 2014. A nova direção tem como metas manter a 
viabilidade econômica, preservar o impacto social 
e respeitar os novos valores da sociedade. Entre os 
principais desa� os para a nova equipe estão a am-
pliação e mudança de � uxo do Pronto-Socorro (PS) 
e do Centro Cirúrgico, tornando-os mais e� cientes 
e seguros, o melhor gerenciamento dos prontuários 
médicos e o aumento do quadro funcional. 

O CG também visa reformular, integrar e am-
pliar o processo para assegurar a independência 
� nanceira da SPDM e o � m dos contingenciamen-
tos cirúrgicos. 

Por parte da comunidade, os principais an-
seios estão relacionados à falta de materiais e de 
funcionários em diversos setores, instalações ina-
dequadas, melhoria das condições de trabalho e 
da qualidade de vida dos servidores e funcionários 
celetistas, valorização e motivação dos trabalhado-
res e maior publicidade dos acontecimentos que 
envolvem o HU-HSP, especialmente em relação 
aos gastos. 
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de um sistema para integrá-las. O sistema também 
permitirá a integração do Programa de Capacitação 
para os TAEs, docentes e estudantes.

Cooperação com prefeituras 
Em 2013, foram criados grupos de trabalho (GTs) 

mistos para avançar  estratégias de cooperação com as 
prefeituras de todas as cidades onde a Unifesp possui 
campus. Como resultado, foi criada, em dezembro, a 
Frente de Prefeitos para o Desenvolvimento da Unifesp, 
para promover a sua integração ao desenvolvimento de 
políticas públicas.

Escuta e diálogo
A gestão ampliou os mecanismos de escuta e de 

prestação de contas de suas ações. Foram realizadas au-
diências públicas, plenárias temáticas e visitas regulares 
aos campi e congregações. Foi também reorganizada a 
Ouvidoria, com o objetivo de melhorar o atendimento 
e agilizar as providências requeridas. No � nal de 2014, 
será realizado o I Congresso Institucional da Unifesp.

Comunicação Institucional 
Foram criados o jornal Entrementes e a revista de 

divulgação cientí� ca Entreteses, entre outros veículos. 
O novo portal da Unifesp, que está sendo desenvolvido 
em parceria com o Departamento de Tecnologia da In-
formação (DTI), hospedará uma rádio e uma TV web. 

ProPessoas
A professora Rosemarie Andreazza explica, em uma das plenárias convocadas pela antiga 

Secretaria de Gestão com Pessoas, o funcionamento da futura Pró-Reitoria de Gestão com 
Pessoas, criada em 14 de maio de 2014. A criação da nova Pró-Reitoria foi resultado de um 
processo de discussões que ocorreram em plenárias, comissões e o� cinas, com a participação 
dos técnicos-administrativos em Educação (TAEs) de todos os níveis. O Departamento de 
Recursos Humanos (DRH) foi reformulado e a Secretaria de Gestão com Pessoas (Segesp) 
instituída como etapa intermediária. Ao � nal de 2013, grupos de trabalho (GTs) prosseguiram 
o processo de estruturação da Pró-Reitoria, da política de saúde, de capacitação e da reestrutu-
ração do Núcleo de Assistência à Saúde do Funcionário (NASF). Foram realizados concursos 
para admissão de 300 novos docentes e TAEs, entre vagas novas e de reposição decorrentes de 
aposentadorias e exonerações.
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O papel político e administrativo do Gabinete foi 
reorientado para trabalhar em conjunto com as pró-
-reitorias. Além disso, a Reitoria criou o Escritório 
Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos 
(Etagae) para assessorar as pró-reitorias e diretorias dos 
campi em reformas, aluguéis de prédios e construções 
de edifícios. O Etagae apresentou normatizações para 
a atribuição de cargos de direção (CDs) e funções 
grati� cadas (FGs) e, em parceria com a Secretaria de 
Gestão de Pessoas, fez o levantamento das vagas de 
técnicos-administrativos em Educação (TAEs) e abriu 
mais de 100 vagas.

Relação com órgãos de controle
A Procuradoria foi reformulada, para permitir 

procedimentos mais ágeis e objetivos. A gestão man-
teve reuniões regulares com os órgãos de controle e 
promoveu a aproximação com os procuradores do 
Ministério Público Federal. A parceria permitiu ins-
truir melhor os processos internos da Unifesp, crian-
do medidas preventivas para evitar irregularidades. 
Com o objetivo de encerrar processos acumulados, a 
Comissão Processante Permanente criou mais de 200 
subcomissões para fazer um levantamento de dados e 
dar os encaminhamentos necessários. 

Coordenadoria de Redes de Bibliotecas
A expansão da Unifesp e a necessidade de uma 

organização mais e� ciente resultaram na criação da 
Coordenadoria de Redes de Biblio-
tecas da Unifesp (CRBU) e 

Andifes
A Reitoria tem exercido papel importante na 

reativação do plano de apoio e consolidação da pós-
-graduação da Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). 
Recentemente, assumiu a coordenação do GT de Cul-
tura - responsável pelo contato interministerial entre 
Cultura e Educação e pela representação da entidade 
junto a estes ministérios.

Relações Internacionais (SRI)
A Reitoria realizou reuniões com pesquisadores 

para elaborar um plano com o objetivo de fortalecer as 
iniciativas já existentes e desenvolver novos projetos.

Rede ProCultura
A Reitoria formou a Rede ProCultura para uni� -

car as coordenadorias de Cultura existentes nas Pró-
-Reitorias de Extensão (Proex) e de Assuntos Estudantis 
(Prae). A rede deverá atuar na reformulação da política 
de cultura, buscar � nanciamento de projetos, promover 
a difusão e o debate sobre o papel da cultura na forma-
ção e educação superior.

Comissão da Verdade Marcos Lindenberg  - Criada 
em 2013, a CVML mantém um processo de contínua 
colaboração com as CVs estadual e municipal e com 
a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da 
cidade de São Paulo, além de ter assumido iniciativas 
importantes, como os eventos para lembrar os 50 anos 
do golpe militar.

Equipe da Reitoria e pró-reitores  (sentadas, da esq. 
para a dir: a reitora Soraya Smaili e a vice-reitora 
Valéria Petri) Fo
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Em 2013, teve início uma reforma administrativa 
que resultou, entre outras coisas, na criação, em 14 de 
maio de 2014, da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 
(ProPessoas). Além disso, os departamentos de Enge-
nharia e de Recursos Humanos saíram da Pró-Reitoria 
de Administração (Proadm) e foram integrados, res-
pectivamente, à Pró-Reitoria de Planejamento (Pro-
plan) e à ProPessoas. Na Proadm foram criados o De-
partamento de Gestão e Segurança Ambiental (DGA) 
e as Câmaras Técnicas de Compras, Gestão Ambiental, 
Contratos e Controladoria. Os procedimentos foram 
padronizados. Para 2014, estão previstas a implantação 
de novos � uxos que darão agilidade aos processos entre 
os campi e a Proadm, entre eles a descentralização das 
compras e empenho e o planejamento participativo na 
distribuição do orçamento.

Orçamento 
O orçamento de 2013 foi objeto de discussão com 

os diretores de campi e conselhos correspondentes, 
como exercício inicial para a busca de novas estraté-
gias de distribuição dos recursos. A partir de estudos 
realizados pela Proplan, foi apresentada uma nova 
metodologia para 2014, que deverá seguir uma matriz 
por campus, de acordo com seus cursos e atividades.

Proplan
A Proplan passou a exercer funções de conselho e 

decisão. Foram  implantados setores de gestão da infor-
mação, de estratégias para reformulação e discussão do 
Plano de Desenvolvimento Institucional, elaborado em 
2011. Foram criados departamentos visando a manu-
tenção adequada do parque de equipamentos e manuais 

de orientação para gestão de laboratórios de pesquisa, 
em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa. Foi também organizado o cadastro de imóveis 
da Unifesp, para permitir as regularizações necessárias.

Com recursos da Reitoria, foram apoiadas reformas 
na sede original da EPM; em parceria com a SPDM, 
foram aplicados recursos para recuperação do Hospital 
Universitário – Hospital São Paulo (HU-HSP), espe-
cialmente em construções e reforma de enfermarias, 
Pronto-Socorro (PS), Lavanderia, Setor de Nutrição e 
Departamento de Diagnóstico por Imagem. 

Foi também concluída a licitação para o término 
do prédio da Rua Botucatu, 821, que deverá abrigar o 
HU2-HSP. A Proplan trabalha, ainda, nas desapropria-
ções para futuras instalações em Santos, Guarulhos, São 
Paulo e Embu, no término das obras de São José dos 
Campos, Guarulhos, na licitação da empresa geren-
ciadora das obras para os projetos dos novos prédios 
de Osasco, Baixada Santista e o primeiro de� nitivo de 
Diadema.

Planos Diretores de Infraestrutura 
Foi desenvolvida uma estratégia de utilização de 

Planos Diretores de Infraestrutura (PDInfra), em  de-
senvolvimento nos Campi Baixada Santista e Diadema 
e, a partir de 2014, no Campus São Paulo. Projetos 
referentes aos Campi Guarulhos, São José dos Campos e 
Osasco permitirão a otimização de recursos adequados 
aos locais onde estão instalados.

Superintendência de Tecnologia da 
Informação 
Após dois seminários sobre a política de Tecnologia 

da Informação (TI) para a instituição, foi proposta uma 
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), 
que deverá trabalhar em conjunto com as diversas 
estruturas de TI da Unifesp, coordenando e estabe-
lecendo a política para a instituição. Essa estrutura já 
foi aprovada pelo Consu e estará vinculada ao comitê 
estratégico já existente.
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de um sistema para integrá-las. O sistema também 
permitirá a integração do Programa de Capacitação 
para os TAEs, docentes e estudantes.

Cooperação com prefeituras 
Em 2013, foram criados grupos de trabalho (GTs) 

mistos para avançar  estratégias de cooperação com as 
prefeituras de todas as cidades onde a Unifesp possui 
campus. Como resultado, foi criada, em dezembro, a 
Frente de Prefeitos para o Desenvolvimento da Unifesp, 
para promover a sua integração ao desenvolvimento de 
políticas públicas.

Escuta e diálogo
A gestão ampliou os mecanismos de escuta e de 

prestação de contas de suas ações. Foram realizadas au-
diências públicas, plenárias temáticas e visitas regulares 
aos campi e congregações. Foi também reorganizada a 
Ouvidoria, com o objetivo de melhorar o atendimento 
e agilizar as providências requeridas. No � nal de 2014, 
será realizado o I Congresso Institucional da Unifesp.

Comunicação Institucional 
Foram criados o jornal Entrementes e a revista de 

divulgação cientí� ca Entreteses, entre outros veículos. 
O novo portal da Unifesp, que está sendo desenvolvido 
em parceria com o Departamento de Tecnologia da In-
formação (DTI), hospedará uma rádio e uma TV web. 

ProPessoas
A professora Rosemarie Andreazza explica, em uma das plenárias convocadas pela antiga 

Secretaria de Gestão com Pessoas, o funcionamento da futura Pró-Reitoria de Gestão com 
Pessoas, criada em 14 de maio de 2014. A criação da nova Pró-Reitoria foi resultado de um 
processo de discussões que ocorreram em plenárias, comissões e o� cinas, com a participação 
dos técnicos-administrativos em Educação (TAEs) de todos os níveis. O Departamento de 
Recursos Humanos (DRH) foi reformulado e a Secretaria de Gestão com Pessoas (Segesp) 
instituída como etapa intermediária. Ao � nal de 2013, grupos de trabalho (GTs) prosseguiram 
o processo de estruturação da Pró-Reitoria, da política de saúde, de capacitação e da reestrutu-
ração do Núcleo de Assistência à Saúde do Funcionário (NASF). Foram realizados concursos 
para admissão de 300 novos docentes e TAEs, entre vagas novas e de reposição decorrentes de 
aposentadorias e exonerações.
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O papel político e administrativo do Gabinete foi 
reorientado para trabalhar em conjunto com as pró-
-reitorias. Além disso, a Reitoria criou o Escritório 
Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos 
(Etagae) para assessorar as pró-reitorias e diretorias dos 
campi em reformas, aluguéis de prédios e construções 
de edifícios. O Etagae apresentou normatizações para 
a atribuição de cargos de direção (CDs) e funções 
grati� cadas (FGs) e, em parceria com a Secretaria de 
Gestão de Pessoas, fez o levantamento das vagas de 
técnicos-administrativos em Educação (TAEs) e abriu 
mais de 100 vagas.

Relação com órgãos de controle
A Procuradoria foi reformulada, para permitir 

procedimentos mais ágeis e objetivos. A gestão man-
teve reuniões regulares com os órgãos de controle e 
promoveu a aproximação com os procuradores do 
Ministério Público Federal. A parceria permitiu ins-
truir melhor os processos internos da Unifesp, crian-
do medidas preventivas para evitar irregularidades. 
Com o objetivo de encerrar processos acumulados, a 
Comissão Processante Permanente criou mais de 200 
subcomissões para fazer um levantamento de dados e 
dar os encaminhamentos necessários. 

Coordenadoria de Redes de Bibliotecas
A expansão da Unifesp e a necessidade de uma 

organização mais e� ciente resultaram na criação da 
Coordenadoria de Redes de Biblio-
tecas da Unifesp (CRBU) e 

Andifes
A Reitoria tem exercido papel importante na 

reativação do plano de apoio e consolidação da pós-
-graduação da Associação Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). 
Recentemente, assumiu a coordenação do GT de Cul-
tura - responsável pelo contato interministerial entre 
Cultura e Educação e pela representação da entidade 
junto a estes ministérios.

Relações Internacionais (SRI)
A Reitoria realizou reuniões com pesquisadores 

para elaborar um plano com o objetivo de fortalecer as 
iniciativas já existentes e desenvolver novos projetos.

Rede ProCultura
A Reitoria formou a Rede ProCultura para uni� -

car as coordenadorias de Cultura existentes nas Pró-
-Reitorias de Extensão (Proex) e de Assuntos Estudantis 
(Prae). A rede deverá atuar na reformulação da política 
de cultura, buscar � nanciamento de projetos, promover 
a difusão e o debate sobre o papel da cultura na forma-
ção e educação superior.

Comissão da Verdade Marcos Lindenberg  - Criada 
em 2013, a CVML mantém um processo de contínua 
colaboração com as CVs estadual e municipal e com 
a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da 
cidade de São Paulo, além de ter assumido iniciativas 
importantes, como os eventos para lembrar os 50 anos 
do golpe militar.

Equipe da Reitoria e pró-reitores  (sentadas, da esq. 
para a dir: a reitora Soraya Smaili e a vice-reitora 
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Em 2013, teve início uma reforma administrativa 
que resultou, entre outras coisas, na criação, em 14 de 
maio de 2014, da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas 
(ProPessoas). Além disso, os departamentos de Enge-
nharia e de Recursos Humanos saíram da Pró-Reitoria 
de Administração (Proadm) e foram integrados, res-
pectivamente, à Pró-Reitoria de Planejamento (Pro-
plan) e à ProPessoas. Na Proadm foram criados o De-
partamento de Gestão e Segurança Ambiental (DGA) 
e as Câmaras Técnicas de Compras, Gestão Ambiental, 
Contratos e Controladoria. Os procedimentos foram 
padronizados. Para 2014, estão previstas a implantação 
de novos � uxos que darão agilidade aos processos entre 
os campi e a Proadm, entre eles a descentralização das 
compras e empenho e o planejamento participativo na 
distribuição do orçamento.

Orçamento 
O orçamento de 2013 foi objeto de discussão com 

os diretores de campi e conselhos correspondentes, 
como exercício inicial para a busca de novas estraté-
gias de distribuição dos recursos. A partir de estudos 
realizados pela Proplan, foi apresentada uma nova 
metodologia para 2014, que deverá seguir uma matriz 
por campus, de acordo com seus cursos e atividades.

Proplan
A Proplan passou a exercer funções de conselho e 

decisão. Foram  implantados setores de gestão da infor-
mação, de estratégias para reformulação e discussão do 
Plano de Desenvolvimento Institucional, elaborado em 
2011. Foram criados departamentos visando a manu-
tenção adequada do parque de equipamentos e manuais 

de orientação para gestão de laboratórios de pesquisa, 
em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa. Foi também organizado o cadastro de imóveis 
da Unifesp, para permitir as regularizações necessárias.

Com recursos da Reitoria, foram apoiadas reformas 
na sede original da EPM; em parceria com a SPDM, 
foram aplicados recursos para recuperação do Hospital 
Universitário – Hospital São Paulo (HU-HSP), espe-
cialmente em construções e reforma de enfermarias, 
Pronto-Socorro (PS), Lavanderia, Setor de Nutrição e 
Departamento de Diagnóstico por Imagem. 

Foi também concluída a licitação para o término 
do prédio da Rua Botucatu, 821, que deverá abrigar o 
HU2-HSP. A Proplan trabalha, ainda, nas desapropria-
ções para futuras instalações em Santos, Guarulhos, São 
Paulo e Embu, no término das obras de São José dos 
Campos, Guarulhos, na licitação da empresa geren-
ciadora das obras para os projetos dos novos prédios 
de Osasco, Baixada Santista e o primeiro de� nitivo de 
Diadema.

Planos Diretores de Infraestrutura 
Foi desenvolvida uma estratégia de utilização de 

Planos Diretores de Infraestrutura (PDInfra), em  de-
senvolvimento nos Campi Baixada Santista e Diadema 
e, a partir de 2014, no Campus São Paulo. Projetos 
referentes aos Campi Guarulhos, São José dos Campos e 
Osasco permitirão a otimização de recursos adequados 
aos locais onde estão instalados.

Superintendência de Tecnologia da 
Informação 
Após dois seminários sobre a política de Tecnologia 

da Informação (TI) para a instituição, foi proposta uma 
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), 
que deverá trabalhar em conjunto com as diversas 
estruturas de TI da Unifesp, coordenando e estabe-
lecendo a política para a instituição. Essa estrutura já 
foi aprovada pelo Consu e estará vinculada ao comitê 
estratégico já existente.
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Assumindo o seu papel de centro de elaboração 
político-pedagógica, a Prograd valoriza os processos 
de elaboração, avaliação e revisão dos projetos pe-
dagógicos, oferecendo suporte, principalmente, aos 
bacharelados interdisciplinares e aos cursos em fase 
inicial, incluindo as áreas de expansão. Para tanto, 
foram formados grupos de trabalho (GTs) que fazem 
um trabalho de interlocução, por meio de audiências 
públicas e seminários com participação da comunidade 
e de especialistas convidados. Os debates colocam em 
pauta temas fundamentais, como tempo de integraliza-
ção dos cursos, atribuições das Câmaras de Graduação 
e per� l dos estudantes de graduação da Unifesp.

A Prograd avançou também no uso de instrumen-
tos de avaliação interna, compilando e disponibilizando 
dados para os cursos e, junto aos campi e às outras pró-
-reitorias, vem desenhando políticas para programas e 
projetos institucionais e para as licenciaturas.  

Pós-graduação e pesquisa
A Propgpq foi reestruturada, com a fusão de 

programas das áreas de Saúde e a criação de outros, 
alguns pioneiros, como os de Biotecnologia (São José 
dos Campos), Alimentos, Nutrição e Saúde (Baixada 
Santista), História da Arte, Letras, doutorado em Edu-
cação e Saúde na Infância e Adolescência (Guarulhos) e 
Análise Ambiental Integrada (Diadema). Tendo como 
foco a interdisciplinaridade, o V Fórum Integrador de 
Pesquisadores, ocorrido em novembro de 2013, deu 
a base para a atualização e aprimoramento dos atuais 
programas e desenvolvimento de outros. 

Em 2014, a Propgpq apoiou a consolidação das 
Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa das unidades 
universitárias e de seus comitês técnicos. Foram esta-
belecidos novos procedimentos para a distribuição das 
verbas do Programa de Apoio à Pós-Graduação e da 
Reserva Técnica Institucional da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo, possibilitando o 
empenho de 99% das verbas Proap e Pró-equipamentos 
e o aumento de 60% da utilização dos recursos institu-
cionais. Também foi criada uma comissão permanente 
para gerenciar  verbas da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep).  

Extensão
A discussão e a reformulação do regimento dos 

cursos lato sensu, em 2013, mobilizou a comunidade. 
A sua regulamentação, pelo Conselho de Extensão, 
permitirá uma avaliação rigorosa da qualidade dos 
cursos. Em 2013, foi ampliado o número de bolsas de 
extensão de 191 para 250, com recursos próprios. Essa 
medida possibilitou o envolvimento maior de estudan-
tes, técnicos-administrativos em Educação e docentes 
em programas  de extensão. A Proex promoveu cursos 
de especialização, via EAD, por meio de parcerias com 
o MEC/Capes, UAB e Ministério da Saúde – Una-Sus. 

Outro avanço foi a descentralização da Residência 
para a Câmara de Extensão da Escola Paulista de Medi-
cina (EPM), permitindo que o cotidiano da gestão dos 
programas esteja mais próximo da unidade acadêmica 
correspondente. A Proex, a partir da criação de coor-
denadoria própria, efetivou a discussão de uma política 
cultural para a universidade.

Ensino a distância
Foi dinamizada a atuação da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), bem como das estratégias de EAD. 
Novos projetos e parcerias resultaram numa avaliação 
que obteve nota máxima do MEC.

FAP
A nova diretoria, empossada em maio de 2013, 

realizou um diagnóstico dos principais problemas. 
A partir daí realizou uma reforma em sua estrutura, 
promovendo a readequação dos gastos e a implantação 
de sistema de controle, permitindo aos pesquisadores 
administrar as suas próprias contas. Houve também o 
fortalecimento do Escritório de Apoio ao Pesquisador 
(EAP). Esse processo prevê o desenvolvimento de novos 
projetos, incluindo o centro de idiomas, em parceria 
com a Secretaria de Relações Internacionais (SRI). Foi 
também dado início ao processo de disponibilização 
de informações atualizadas, em tempo real e de modo 
uni� cado.

Audiências públicas foram um instrumento da gestão 
para ouvir as demandas e anseios da comunidade; na 
foto, reitora Soraya Smaili abre a AP no Campus São 
José dos Campos  
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A primeira e mais importante ação relacionada 
ao Hospital Universitário - Hospital São Paulo 
(HU-HSP) foi a ampliação da constituição do 
Conselho Gestor (CG), órgão que administra o 
hospital e que recebeu maior representação das 
escolas de Medicina e Enfermagem.

O presidente do CG e os novos diretores clínico, 
técnico e administrativo, empossados recentemen-
te, se apresentaram à comunidade na última audi-
ência pública do HU-HSP, ocorrida em fevereiro 
de 2014. A nova direção tem como metas manter a 
viabilidade econômica, preservar o impacto social 
e respeitar os novos valores da sociedade. Entre os 
principais desa� os para a nova equipe estão a am-
pliação e mudança de � uxo do Pronto-Socorro (PS) 
e do Centro Cirúrgico, tornando-os mais e� cientes 
e seguros, o melhor gerenciamento dos prontuários 
médicos e o aumento do quadro funcional. 

O CG também visa reformular, integrar e am-
pliar o processo para assegurar a independência 
� nanceira da SPDM e o � m dos contingenciamen-
tos cirúrgicos. 

Por parte da comunidade, os principais an-
seios estão relacionados à falta de materiais e de 
funcionários em diversos setores, instalações ina-
dequadas, melhoria das condições de trabalho e 
da qualidade de vida dos servidores e funcionários 
celetistas, valorização e motivação dos trabalhado-
res e maior publicidade dos acontecimentos que 
envolvem o HU-HSP, especialmente em relação 
aos gastos. 


