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ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Introdução
A Unifesp, anteriormente uma Instituição voltada à Área da Saúde, vem se expandindo a outras áreas e
municípios firmando-se como Universidade Plena. O desafio imposto à atual gestão é de prepará-la e
melhor organizá-la para esse crescimento. Atualmente, podemos afirmar que a nova estrutura
administrativa da Universidade encontra-se mais preparada para consolidar esta expansão, ainda que
estejamos cientes de todos os desafios que ainda precisamos enfrentar.
Muitas foram às conquistas no último ano, principalmente quanto à reorganização administrativa, os
investimentos em ações de capacitação, de fortalecimento das estruturas administrativas, jurídicas e de
controle interno, além de investimento em obras e infra-estrutura para apoiar de forma consistente o novo
momento institucional.
A Unifesp foi incluída, pela primeira vez, entre as 500 melhores universidades do mundo, segundo o
Academic Ranking of Wold Universities (ARWU), elaborado pela shangai Jiao Tong University, que lista
anualmente as melhores instituições de ensino superior.
Esperamos contemplar a maior parte dos aspectos e das atividades institucionais de uma Universidade tão
complexa, no relatório que se apresenta.
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PARTE “A” DO ANEXO II DN TCU Nº 108/2010

CONTEÚDO GERAL
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1.

Relatório de Gestão Individual

1.1. Histórico

Ao iniciar este Relatório de Gestão da Universidade Federal de São Paulo, se faz necessário um
resgate histórico da Universidade, que nos remete à fundação da então Escola Paulista de Medicina que
iniciou suas atividades em meados de 1933, pela determinação de um grupo de idealistas. Naquela época,
era a décima primeira escola de medicina do país, criada como uma Instituição particular de ensino
superior e transformada em estabelecimento público em 1956. Representantes de uma elite científica
nacional, os médicos que participaram da criação da Escola Paulista de Medicina eram oriundos das
principais escolas médicas do Brasil tais como Faculdade de Medicina de São Paulo, Rio de Janeiro e
Bahia.
Em 1994, por força da Lei Nº 8.957, a então Escola Paulista de Medicina transformou-se na
Universidade Federal de São Paulo, sendo a primeira universidade especializada na área da saúde em
nosso País, tendo como objetivo desenvolver, em nível de excelência, atividades de ensino, pesquisa e
extensão, com ênfase no campo das Ciências da Saúde.
Em 2005 a Unifesp dá início ao seu processo de expansão criando Campus Baixada Santista, onde
ainda predominavam os cursos na área da Saúde como Educação Física, Nutrição, Fisioterapia
Ocupacional, Psicologia e Serviço Social.
A partir de 2007, por decisão do Conselho universitário e aderindo ao Programa REUNI, a
Unifesp deixou de atuar exclusivamente na Área da Saúde e ampliou seu escopo passando a oferecer
também cursos nas Áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Filosofia, Ciências Humanas e
Ciências da Computação nos campi de Diadema, Guarulhos, Osasco e São José dos Campos,
respectivamente.
No período de 2005 a 2011, o número de ingressantes de graduação subiu 782,1%.
Além de desenvolver os cursos de graduação, a Unifesp apresenta também grande expressividade
nos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu – Mestrado e Doutorado, Lato Sensu – Especialização e
Aperfeiçoamento, Residência Médica e Residência Multiprofissional, sendo considerada Centro de
Excelência em pesquisa e formação de profissionais.
Comprometida com seu padrão científico e para manter a qualidade dos cursos e programas
atendendo à Legislação que normatiza o Ensino Superior vigente, a Unifesp tem em seu quadro 1.211
Docentes; 75 Professores Titulares; 98,3% dos docentes atuam em regime integral (DE 834 + 40Hs 357);
95,1% destes Docentes tem título mínimo de Doutor (Doutorado, Pós-Doutorado e Livre-Docência:
1152), 47 Mestres e 12 Especialistas.
Em 2011 a Unifesp contou com a força de trabalho de 4.029 servidores (crescimento de 3,6% sem
relação ao ano anterior, 2010: 3.890); destes 1.650 (41,0%) possuem nível superior e 1.893 (47,0%)
atuam no Hospital Universitário.
Assim, a tradicional Escola Paulista de Medicina, que deu lugar a UNIFESP-EPM, transformou-se
na Universidade Federal de São Paulo – uma Universidade multicampi, que mantém a qualidade
científica e a competência acadêmica que sempre a destacaram como uma das melhores Instituições do
País para formar, profissionais qualificados e competentes em diferentes áreas do saber.
Em Dezembro de 2010, a Administração Central da UNIFESP iniciou a ocupação do novo prédio
da Reitoria de 6.771m² que está localizado fora do Campus São Paulo, próximo do Parque do Ibirapuera,
e tem infra-estrutura para abrigar a Reitoria, as Pró-Reitorias, anfiteatro e salas para reuniões. Estas
instalações permitem que representantes do corpo discente, docentes e gestores de diferentes campi e
representantes do governo sejam recebidos sem interferência nas atividades do Campus São Paulo, onde
ficava antes localizada a Reitoria. Ao mesmo tempo, os espaços que ficaram disponíveis com a
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transferência da Administração Central permitirão que se instalem novas salas de aula, laboratórios de
pesquisa e outras atividades no antigo prédio, contribuindo para a verticalização do Campus São Paulo. O
prédio foi adquirido com verba especial do Ministério da Educação (MEC) para esta finalidade, sem
comprometimento dos valores destinados a cada campus.
O Hospital São Paulo –HU da UNIFESP, através de um acordo de cooperação com a SPDM –
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, está sendo administrado por um Conselho
Gestor Bipartite. Recentemente com a cessão à UNIFESP das alas “A” e “B” do Hospital ficou
regularizada a situação do Hospital administrativa e juridicamente. Foi transformado em unidade gestora
da UNIFESP e vem recebendo regularmente verba do REHUF para sua revitalização estrutural e
aquisição de novos equipamentos.
No ano de 2012, o Campus da Baixada Santista inaugurou o novo prédio, localizado na Vila
Mathias, em Santos. A nova estrutura é composta por dois blocos: I e II – com área total construída de 17
mil metros quadrados, 20 salas de aula, 40 laboratórios, restaurante, biblioteca e acolherá
diariamente1250 alunos, 143 docentes e 92 técnico-administrativos. É a quarta unidade da Instituição a
ser criada com a finalidade de atender as demandas dos cursos da área de saúde.
O Campus Diadema iniciou as atividades neste mês de março de 2012, a nova Unidade José
Alencar Gomes da Silva com área total de 5.409m², distribuídos em cinco pavimentos, que abrigarão
laboratórios, salas de aulas, sala de professores, Auditório, sala de reunião, Diretoria e setores
administrativos e de apoio, alem do Restaurante Universitário. Criado em 2007, o campus oferecia apenas
quatro cursos de graduação com 40 docentes, e 200 alunos. Nos dias de hoje, conta com sete cursos de
graduação e três de mestrado, 194 docentes e aproximadamente 2315 alunos.
A ampliação do Campus Guarulhos e o projeto executivo do Campus São José dos Campos,
dentro do parque Tecnológico, estão encaminhados.
O Campus Osasco instalado em prédio, de aproximadamente 6.000 m2, cedido pela Prefeitura,
está em funcionamento e realizou o seu segundo vestibular, pelo Sisu, este ano.

Prof. Dr. Walter Manna Albertoni
Reitor da Unifesp
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1.2. Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada
Poder e Órgão de Vinculação
Poder Executivo
Órgão Ministério da Educação
Cód.SIORG 244
Identificação da Unidade Jurisdicionada Consolidadora
Denominação Completa Universidade Federal de São Paulo - Unifesp
Denominação Abreviada Unifesp
Cód.SIORG 464
Cód.LOA 26262
Cód.SIAFI 153031
Situação Ativa
Natureza Jurídica Autarquia do Poder executivo - Pública Federal
Principal Atividade Educação
Cód. CNAE 8531-7/00
Telefones/FAX de contato 5083-2120
5549-7699 5084-4079
Normativos de Criação Lei Federal No. 8957 de 15/12/1994 (publicado em 16/12/1994)
Endereço Eletrônico reitoria@unifesp.br
Página da Internet www.unifesp.br
CNPJ 60.453.032-0001/74
Endereço Postal Av. Sena Madureira,1.500 – 5º andar – Vila Clementino
São Paulo – SP
CEP 04021-001
Endereço Internet http://www.Unifesp.br
Situação Em funcionamento
Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Ver Estatuto Anexo I e Regimento Anexo II
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Não se Aplica
Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Não se Aplica
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Não se Aplica
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2. Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira da unidade
2.1

Responsabilidades institucionais da unidade
I. Competência Institucional;

A Unifesp se propõe a cumprir o objetivo de desenvolver, em nível de excelência, atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão, e que é resumido na seguinte afirmação:
“A Educação Superior tem dado ampla prova de sua viabilidade no decorrer dos
séculos e de sua habilidade para induzir mudanças e progressos na sociedade.
Devido ao escopo e ritmo destas transformações, a sociedade tende paulatinamente
a transformar-se em uma Sociedade do Conhecimento, de modo que a Educação
Superior e Pesquisa atuem agora como componentes essenciais do desenvolvimento
cultural e sócio-econômico de indivíduos, comunidades e nações”.

II. Objetivos estratégicos.
A Unifesp consolidou sua posição enquanto “Universidade da Saúde” antes de seu processo de
expansão. O desafio atual, no estabelecimento como universidade plena, é a consolidação dos novos
campi, numa estrutura de expansão flexível e integrada às competências nucleares da Unifesp,
incluindo e fortalecendo as atividades de pesquisa, assistência e extensão.
A evolução de tais iniciativas resultou na criação de cursos de outras áreas do conhecimento, com
caráter eminentemente inter e meta-disciplinar, o que é absolutamente imprescindível para o futuro da
Universidade pública e para a manutenção de seu papel social e político.

2.2

Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais
I.

Análise do andamento do plano estratégico da unidade ou do órgão em que a
unidade esteja inserida;

A Unifesp tem ratificado seu comprometimento com a expansão do Ensino Superior do País
aumentando em 877,7% (273 / 2669) o número de vagas para ingressantes entre 2004 – ano
anterior ao início da expansão e 2011, sendo que 87,7% destas vagas foram criadas fora da
sede. No mesmo período o número de alunos matriculados em cursos de graduação aumentou
454,2% (1293 / 7166); 83% destes alunos matriculados em cursos dos novos campi e 29,7%
em cursos noturnos.
O número de cursos de graduação oferecidos aumentou 1.020%, dos iniciais 5 cursos em
2004 para 56 cursos em 2011.
No período entre 2004 e 2011, houve um crescimento de 8% no número de técnicos
administrativos lotados na universidade (1918 / 2129 servidores - excluindo-se os lotados no
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Hospital Universitário), o que refletindo numa maior produtividade por servidor frente o
maior crescimento de outros indicadores.
O quadro docente institucional, no período 2004 / 2011 apresentou um crescimento de 93,5%,
sendo que 95,1% dos docentes possuem título de Doutorado ou Pós-Doutorado. O grau de
comprometimento dos nossos docentes pode ser indicado pelo percentual de 98,1%
profissionais atuando em tempo integral (40hs + DE), sendo 68,9% deles em regime de
dedicação exclusiva.
A qualidade do ensino da Unifesp pode ser avliada por seu posicionamento entre as três
melhores universidades federais em ranking anual elaborado pelo Próprio MEC, sendo que
nas três primeiras edições a Unifesp figurou como primeira colocada e no último ano, em
terceira - desbancada nas casas decimais dos pontos - sofremos boicote dos alunos de
Enfermagem e Ciências Biológicas modalidade Médica nos exames do ENADE.

II.

Análise do plano de ação da unidade referente ao exercício a que se referir o
relatório de gestão.

No comparativo entre o ano de 2011 e 2010, houve um aumento de 17,9% o número de
alunos matriculados na graduação (6.079 / 7.166); em 30,8% o número de pós-graduandos
stricto sensu matriculados (2.758 / 3607).o número de teses concluídas aumentou 11,8% e o
número de pós-graduandos lato sensu aumentou 6,9%.
No mesmo período, o número de alunos em progrmas de residência médica aumentou em
5,8% e em 52% os alunos nas residências multiprofissionais.
O número de Docentes aumentou 20,1% em relação ao ano anterior (1008 / 1.211) e o de
Técnicos administrativos lotados na Unifesp em 2,8% (2.071 / 2.129).

2.3. Programas de Governo sob responsabilidade da unidade
2.3.1. – Execução dos programas de governo sob a responsabilidade da UJ
Não se aplica
2.3.2. – Execução física das ações realizadas pela UJ

Ação
9.272.89.0181

Tipo
da
Ação
OP

Descrição
Prioridade
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
3
Ação sem produto
Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos
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civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão
mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
3
12.301.750.20CW Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos A
Servidor beneficiado
Meta 4993
Realizado 0
Meta
2793
2012
Realização de exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional. Em relação à realização dos exames
médicos periódicos dos servidores da Unifesp esclarecemos que, em razão de terem sido
executados até o exercício de 2011 gratuitamente pelo seu Hospital Universitário e da
insegurança de eventual contratação de empresas que não cumpririam os serviços com a
mesma qualidade e excelência, buscou-se sua contratação direta pelos meios legais
possíveis, contudo, sem êxito. Por conseguinte, os recursos destinados para a realização dos
referidos exames médicos não foram utilizados, sendo executados novamente pelo Hospital
Universitário sem ônus para a Unifesp. Nestes termos, para o exercício de 2012 está sendo
providenciada a contratação dos exames médicos periódicos por meio de licitação, na
modalidade Pregão, em sua forma eletrônica.
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e
A
3
12.301.750.2004 seus Dependentes
Pessoa beneficiada
Meta 3472
Realizado 2440
Meta
2958
2012
Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e
empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a
contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou
convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter
indenizatório, por meio de ressarcimento.
O número efetivo de beneficiários foi inferior ao previsto uma vez que alguns servidores
não apresentaram a documentação exigida para a concessão do benefício ou cancelaram o
plano de saúde. A estimativa considerava o ingresso de novos servidores e alguns deles
não solicitaram o benefício.

12.365.750.2010

Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e
Empregados
Criança atendida
Meta 588
Realizado 563

A
3
Meta
347
2012
Concessão de benefícios de assistência pré-escolar pagos diretamente no contracheque, a
partir de requerimento aos servidores e empregados que tenham filhos em idade préescolar, conforme dispõe o decreto nr. 977/93.

12.331.750.2011

Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Servidor beneficiado
Meta 2.604
Realizado 3.103

A
3
Meta
2091
2012
O quantitativo de servidores beneficiados superou a meta prevista devido ao ingresso de
novos servidores.

12.306.750.2012

Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Servidor beneficiado
Meta 4.796
Realizado 5.090
20
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2012
O quantitativo de servidores beneficiados superou a meta prevista devido ao ingresso de
novos servidores.

28.846.901.00G5

28.846.901.0005

12.128.1067.4572

12.364.1073.2E14

12.364.1073.4002

12.364.1073.4004

12.364.1073.4008

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno
Valor
OP
3
Ação sem produto
Assegurar recursos necessários à cobertura de gastos com reestruturação de cargos e
carreiras no âmbito do Ministério da Educação.
Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado
(Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas
OP
3
Ação sem produto
Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado
devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação
A
3
Servidor capacitado
Meta 1.260
Realizado 3.838
Meta
1.300
2012
O quantitativo de servidores beneficiados superou a meta prevista devido ao ingresso de
novos servidores.
Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições
Federais de Ensino Superior
A
1
Unidade modernizada
Meta 3
Realizado 0
Meta
0
2012
Esta ação não foi executada, pois os recursos seriam provenientes de emenda, cujo limite
para empenho não foi liberado.
Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação
A
3
Aluno assistido
Meta 1.200
Realizado 2.884
Meta
2.450
2012
O maior número de alunos assistidos em relação à meta prevista reflete o processo de
expansão da Universidade, com a criação de novos campi e cursos, o que exigiu um
esforço adicional da Unifesp no sentido de oferecer condições de permanência aos alunos
carentes.
Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária
A
3
Pessoa beneficiada
Meta 30.000 Realizado 126.041 Meta
35.000
2012
Oportunizar ao aluno universitário a consolidação dos conhecimentos com a prática,
mediante atividades voltadas à coletividade, viabilizando a prestação de serviços sociais e
integração entre a Instituição e a comunidade.
O quantitativo acima do previsto deve-se a melhor apuração do acompanhamento dos
programas e projetos mantidos na Pró-Reitoria de Extensão, além de projeto pontual em
parceria com Secretarias Municipais de Saúde.
Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino
Superior e Hospitais de Ensino
A
3
Volume disponibilizado
Meta 4.000
Realizado 1.542
Meta
2.160
2012
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Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilização e ampliação do acervo
bibliográfico das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino, para
melhoria da qualidade do ensino de graduação.

12.364.1073.4009

12.302.1073.4086

A meta informada pela Unifesp na proposta Orçamentária foi de 1.340 livros. As metas
propostas foram alteradas na publicação da LOA, pelo Ministério do Planejamento.
Funcionamento de Cursos de Graduação
A
1
Aluno matriculado
Meta 8.300
Realizado 8.363
Meta
9.168
2012
Garantir o funcionamento dos cursos de graduação das Instituições Federais de Ensino
Superior - IFES, formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores
da sociedade, capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com
transferência de conhecimento pautada em regras curriculares.
O número de alunos de graduação matriculados nos seis campi da Unifesp em 2011, ficou
próximo ao planejado anteriormente no SIMEC, levando em conta as evasões ocorridas no
período.
Funcionamento dos Hospitais de Ensino
A
3
Unidade mantida
Meta 6
Realizado 1
Meta
2
2012
Assegurar condições de funcionamento dos Hospitais de Ensino.
Manutenção das atividades para o funcionamento e melhoria da qualidade dos serviços
hospitalares prestados à comunidade, bem como restauração/modernização das
edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de
pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de
materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da
legislação vigente.

12.364.1073.6328

A meta referente a esta ação não foi alcançada uma vez que, das manutenções das seis
unidades de cuidados hospitalares previstas, cinco estavam relacionadas a recursos
provenientes de Emendas, cujos limites para empenho foram parcialmente liberados.
Universidade Aberta e a Distância
A
3
Vaga disponibilizada
Meta 4.502
Realizado 2.269
Meta
17.350
2012
Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos e programas na modalidade de
educação a distância, oportunizando o acesso à educação superior inicial e continuada.
Definição, elaboração, implantação e desenvolvimento de cursos e programas de formação
educacional na modalidade de educação a distância, com implantação de pólos regionais
ou diretamente. Aquisição e instalação de equipamentos e de redes; capacitação de
docentes e de pessoal envolvido com os cursos; criação de currículos específicos,
respectivos conteúdos, material instrucional e metodologias de ensino a distância.
O número final da meta, pode variar de acordo com a sazonalidade do oferecimento dos
cursos e treinamentos no ano.

12.364.1073.6368

Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais
de Ensino Superior e Hospitais de Ensino
A
Laboratório equipado
Meta 4
Realizado 4
Meta
22
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2012
O número Expressa a quantidade de laboratórios equipados, não havendo desvios em
relação à meta.
12.364.1073.8282

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI
Vaga disponibilizada
Meta 5100
Realizado 2142

A
1
Meta
2779
2012
Promover a revisão da estrutura acadêmica das universidades federais, de modo a
possibilitar a elevação da mobilidade estudantil, a criação de vagas, especialmente no
período noturno, e o completo aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos
existentes, otimizando a relação aluno/docente e o número de concluintes dos cursos de
graduação.
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão, elaborados pelas Universidades Federais,
no exercício de sua autonomia, que visem o aumento do número de estudantes, a redução
da evasão, o completo aproveitamento da estrutura instalada e a adequação e
modernização da estrutura acadêmica e física das instituições, por meio de obras de
pequeno vulto, incluindo reforma, construção, aquisição de equipamentos, materiais e
serviços. A expansão referida nesta ação não pode caracterizar início de projetos de
grande vulto que, conforme legislação em vigor, só poderão ser executados à conta de
crédito orçamentário específico, vedado o empenho de valores a eles destinados em outra
dotação.
A meta proposta para 2011 foi alterada na publicação da LOA, pelo Ministério do
Planejamento.Apontamos a maior evasão de alunos nos cursos onde a concorrência por
vagas é menor.

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o
OP
3
12.122.1073.09HB Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Ação sem produto
Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o
custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da
Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
12.364.1073.1H84 Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema
Vaga disponibilizada
Meta 500
Realizado 1865

P
1
Meta
2140
2012
As metas propostas foram alteradas na publicação da LOA, pelo Subsecretaria de
Planejamento MEC para a disponibilização de vagas no ano.
Os valores expressam o número de alunos matriculados e ingressantes nos cursos de
graduação criados pelo projeto de Expansão/REUNI no referido campus.

12.364.1073.1H85 Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos
Vaga disponibilizada
Meta 500
Realizado 2.723

P
1
Meta
2.764
2012
As metas propostas foram alteradas na publicação da LOA, pelo Subsecretaria de
Planejamento MEC para a disponibilização de vagas no ano.
Os valores expressam o número de alunos matriculados e ingressantes nos cursos de
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graduação criados pelo projeto de Expansão/REUNI no referido campus.
12.364.1073.1H86 Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos
Vaga disponibilizada
Meta 500
Realizado 1.274

P
1
Meta
1.292
2012
As metas propostas foram alteradas na publicação da LOA, pelo Subsecretaria de
Planejamento MEC para a disponibilização de vagas no ano.
Os valores expressam o número de alunos matriculados e ingressantes nos cursos de
graduação criados pelo projeto de Expansão/REUNI no referido campus.

12.364.1073.10H4 Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos
Vaga disponibilizada
Meta 500
Realizado 684

P
1
Meta
796
2012
As metas propostas foram alteradas na publicação da LOA, pelo Subsecretaria de
Planejamento MEC para a disponibilização de vagas no ano.
Os valores expressam o número de alunos matriculados e ingressantes nos cursos de
graduação criados pelo projeto de Expansão/REUNI no referido campus.

REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de
P
1
12.364.1073.11OY São Paulo (UNIFESP)
Vaga disponibilizada
Meta 5.103
Realizado 2.142
Meta
2779
2012
Promover a revisão da estrutura acadêmica e viabilizar a expansão da Universidade
Federal de São Paulo - UNIFESP, objetivando aumentar a oferta de vagas da Educação
Superior, no âmbito da graduação, a partir do melhor aproveitamento da estrutura física e
de recursos humanos existentes, visando à otimização da relação aluno/ docente e o
número de concluintes dos cursos de graduação.
A meta proposta para 2011 foi alterada na publicação da LOA, pelo Ministério do
Planejamento.
12.364.1375.4006

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
A
3
Meta 8.300
Realizado 13.620 Meta
12.874
Aluno matriculado
2012
Formar profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade,
capazes de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de
conhecimento pautada em regras curriculares.
O número realizado é o resultado da somatória dos alunos de pós-graduação stricto e lato
sensu.

12.571.1375.8667

Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados
Pesquisa publicada
Meta 710
Realizado 765

A
3
Meta
824
2012
Assegurar a manutenção dos meios que concorram para o fomento da pesquisa científica e
tecnológica e a publicação de sua resultados. Os números apresentados referem-se às
dissertações e teses concluídas no ano, uma vez que a produção científica - em sua
totalidade - só pode ser auferida após o mês de abril de cada ano.
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2.4. Desempenho Orçamentário e Financeiro
2.4.1.

Programação Orçamentária das Despesas
Quadro A.2.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias

Denominação das Unidades Orçamentárias

Código da UO

Código SIAFI da UGO

Universidade Federal de São Paulo

26262

153031

2.4..2.

Programação das Despesas Correntes

Quadro A.2.4 - Programação de Despesas Correntes

CRÉDITOS

LOA

Origem dos Créditos Orçamentários

Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados

1 – Pessoal e Encargos Sociais
Exercícios
2011
2010

3- Outras Despesas Correntes
Exercícios
2011
2010

468.049.135,00
487.353.539,00
487.353.539,00

356.593.678,00
357.228.722,00
357.228.722,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

85.732.773,00
85.732.773,00
87.882.773,00

81.720.050,00
81.720,050,00
82.550.050,00

141.682.904,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.193.148,00

177.066.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.874,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25.234.974,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.682,00

14.430.074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.389.224,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627.843.295,00

534.278.848,00

0,00

0,00

112.950065,00

95.590.900,00

Outras Operações
Total

Valores em R$ 1,00
Grupos de Despesas Correntes
2 – Juros e Encargos da Dívida
Exercícios
2011
2010

Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária

2.4.3. Programação das Despesas de Capital
Quadro A.2.5 - Programação de Despesas Capital

LOA

Origem dos Créditos Orçamentários

6- Amortização da Dívida
Exercícios
2011
2010

Dotação proposta pela UO

85.563.816,00

7.188.308,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

PLOA

83.563.816,00

7.188.308,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

LOA

87.313.816,00

8.758.308,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

8.011.710,00

1.095.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.541.474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.784.052,00

9.853.308,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

Suplementares
CRÉDITOS

Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesa de Capital
4 – Investimentos
5 – Inversões Financeiras
Exercícios
Exercícios
2011
2010
2011
2010

Especiais

Extraordinários
Créditos Cancelados

Outras Operações
Total

Abertos
Reaberto
s
Abertos
Reaberto
s

Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária
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2.4.3.1.

Quadro Resumo da Programação das Despesas

Quadro A.2.6 - Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
Despesas Correntes
Origem dos Créditos Orçamentários

LOA
CRÉDITOS

Outras Operações
Total

Despesas de Capital

Exercícios

Exercícios

2011
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados

Valores em R$ 1,00
9 – Reserva de
Contingência
Exercícios
2011
2010

2010

2011

2010

553.781.908,00
573.086.312,00
575.236.312,00

438.313.728,00
438.948.772,00
439.778.772,00

85.563.816,00
83.563.816,00
87.313.816,00

17.188.308,00
17.188.308,00
18.758.308,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

166.917.878,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.360.830,00

191.496.074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.405.098,00

8.011.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.51.474,00

1.095.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

740.793.360,00

629.869.748,00

68.784.052,00

19.853.308,00

0,00

0,00

Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária

Análise Crítica
O aumento de 18% na dotação referente ao grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais entre os
dois períodos é decorrente do processo de expansão da Unifesp, que exigiu um reforço no quadro de
docentes e técnicos administrativos.
O processo descrito anteriormente também teve reflexos nas dotações relativas aos grupos de
despesas Outras Despesas Correntes e Investimentos, que apresentaram elevação de 18,2% e 598%,
respectivamente.
No caso das despesas correntes, houve a necessidade de destinar maiores valores para as despesas
de manutenção da Universidade - como energia elétrica, telefonia, vigilância e limpeza - devido à
implantação do campus Osasco, de uma nova unidade de Extensão em Santo Amaro, da instalação da
Reitoria e Administração Central em um novo prédio.
Já o aumento expressivo dos recursos destinados a investimentos é justificado pelo fato de que
algumas obras, como a construção de um prédio no campus Baixada Santista e do Hemocentro, em São
Paulo, entraram em fase de conclusão no exercício de 2011, demandando assim um maior aporte de
recursos. Além disso, foram implantados novos laboratórios nos campi Diadema e São José dos
Campos que, em conjunto com as obras citadas anteriormente, exigiram a aplicação de recursos
adicionais para a aquisição de mobiliário e equipamentos para possibilitar a utilização das novas
instalações.
O cancelamento de crédito de R$ 1.193.148,00 no grupo pessoal e encargos sociais refere-se a
recursos de Precatórios, que ingressaram no orçamento da Unifesp no início do exercício e foram
descentralizados automaticamente para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região e para o Tribunal
Regional Federal da 3ª região, que são responsáveis pela execução deste tipo de crédito.
Em relação ao grupo outras despesas correntes foram anulados R$ 167.682,00, dos quais R$
155.972,00 relativos a despesas com auxílio transporte - porque a dotação consignada no orçamento da
Unifesp foi superior ao valor utilizado para esta finalidade - e R$ 11.710,00 provenientes do Programa
de Apoio à Extensão Universitária (Proext), para remanejamento da dotação para o grupo investimentos,
tendo em vista a solicitação do coordenador do Projeto para realizar alterações no Plano de Trabalho.
No grupo Investimentos, o cancelamento no valor de R$ 26.541.474,00 - que inicialmente estava
previsto para a realização de obras e não foi utilizado devido a entraves nos processos licitatórios 26
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viabilizou o remanejamento de recursos para despesas correntes (R$ 18.541.474,00 para atender a maior
demanda por serviços relacionados à manutenção dos diversos campi), bem como a transferência de
dotação de R$ 8.000.000,00 de investimento da Ação Expansão do Ensino Superior - Campus de São
José dos Campos para a Ação REUNI - Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal de São
Paulo. Como houve atrasos na licitação da obra do campus São José dos Campos, esta transferência
permitiu a execução da maior parte do recurso por outros campi da Unifesp, que adquiriram material
permanente e equipamentos.
A suplementação de R$ 25.234.974,00 no grupo outras despesas correntes corresponde ao
remanejamento de crédito de R$ 18.541.474,00 para despesas de manutenção, R$ 2.650.000,00 relativos
a superávit financeiro do exercício anterior, mais R$ 4.043.500,00 referentes aos auxílios alimentação
(R$ 698.000,00), transporte (R$ 1.000.000,00), assistência médica e odontológica (R$ 2.320.500,00) e
assistência pré-escolar (R$ 25.000,00).
O crédito suplementar de R$ 8.011.710,00 no grupo Investimentos reflete os remanejamentos de
recursos citados anteriormente: R$ 11.710,00 que foram cancelados do grupo outras despesas correntes
referentes ao Programa de Apoio à Extensão Universitária (Proext) e R$ 8.000.000,00 relativos à
transferência de recursos de investimentos da Ação Expansão do Ensino Superior - Campus de São José
dos Campos para a Ação REUNI - Readequação da Infraestrutura da Universidade Federal de São
Paulo.

2.4.3.2.

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Quadro A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Valores em R$ 1,00
Despesas Correntes

Natureza da Movimentação de Crédito
Movimentação
Interna
Movimentação
Externa

UG concedente ou
recebedora

Classificação da ação

153164

262621236410734009

63,03

080010

262622884609010005

16.124.212,00

090035

2626228846090100G

1.987.044,00

110407

262621212810674572

1.800,00

153032

262621212810674572

180,00

153046

262621212810674572

540,00

153056

262621212810674572

540,00

153062

262621212810674572

1.260,00

153080

262621212810674572

360,00

153114

262621212810674572

360,00

153115

262621212810674572

720,00

153163

262621212810674572

1.260,00

153164

262621212810674572

360,00

154040

262621212810674572

540,00

154043

262621212810674572

360,00

154045

262621212810674572

180,00

154049

262621212810674572

3.780,00

154050

262621212810674572

360,00

154503

262621212810674572

2.880,00

201002

262621212810674572

2.400,00

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

2 – Juros e Encargos
da Dívida

3 – Outras Despesas
Correntes

Concedidos
Recebidos

Concedidos
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200016
110246
240901
150014
150011
150011
150011
150011
154003
154003
153173
153173
200094
200246
257001
257001
257001
257001
257001
257001

201211424114048817
209260442206658236
249011957204612095
261011212210672272
261011230210736379
26101123641073009E
261011236410734005
261011236410738551
262911212810618429
262911236413750487
262981212810618264
262981284714480509
301010642214538853
309121412806654902
3690110302122020G
3690110302122020G8
369011030212208585
369011030312018636
3690110305144420AL
369011036414368628

UG concedente ou
recebedora

Classificação da ação

240901
240901
150014
150014
150014
154049
154003
200246
257001
257001

249011957204612095
249011957213882997
261011230210736379
261011236410738282
261011236410738551
262801236410732E14
262911257113754019
309121442206658236
3690110302122020G8
369011030312018636

Recebidos

Natureza da Movimentação de Crédito
Movimentação
Interna

Movimentação
Externa

1.399,34
476,00
980.868,31
3.512,30
2.547.837,90
26.120,00
32.607.089,13
2.911.748,31
707.573,84
4.628.690,00
1.218.402,00
13.580,00
1.786.718,74
1.450.227,99
26.604.124,04
18.907.077,78
54.413.173,92
220.000,00
60.000,00
8.391.072,39
Despesas de Capital
4–
Investimentos

5 – Inversões Financeiras

6 – Amortização
da Dívida

Concedidos
Recebidos
Concedidos

Recebidos

8.981.201,78
17.332,77
9.198.319,69
5.000.000,00
9.144.131,43
2.610.193,37
1.760.000,00
71.200,00
4.969.500,00
2.480.000,00

Fonte: Siafi & DGO-Depto de Gestão Orçamentária

Análise crítica
DESCENTRALIZAÇÕES
A movimentação orçamentária externa é composta por valores concedidos e recebidos. Os valores
concedidos são relativos às despesas com Pessoal e Encargos Sociais para cumprimento de sentença
judicial transitada em julgado (precatórios) decidida pela União, Autarquias e Fundações Públicas; e
também Outras Despesas Correntes para arcar com despesas efetuadas com Bancas Examinadoras.
Dos valores recebidos temos diversos créditos provenientes de descentralizações que são transferências
financeiras entre órgãos da administração pública federal de recursos oriundos do orçamento fiscal e da
seguridade social da União visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de
projeto, atividade e evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.
Estas transferências são formalizadas através de Termos de Cooperação e, em 2011 a UNIFESP teve
como parceiros diversos órgãos, tais como: FINEP/FNDCT, SPO/MEC, CAPES, FNDE, Ministério da
Justiça/Fundo Nacional Antidrogas, Fundo Nacional de Saúde/MS e Secretaria dos Direitos Humanos.
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As verbas captadas proporcionam suporte adicional às atividades de ensino, pesquisa e extensão que são a
finalidade da Universidade, através do apoio à modernização e ampliação da infraestrutura física com a
construção e aquisição de diversos equipamentos, manutenção do Hospital Universitário, financiamento
de diversos cursos na modalidade de educação à distância através dos projetos da UAB – Universidade
Aberta Brasil, visando atender uma demanda de formação especializada para profissionais que atuam nas
áreas de conhecimento dos cursos oferecidos, disseminando o conhecimento de alto nível para um maior
número de profissionais.
Foram firmadas diversas parcerias com o Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde dentre as quais
podemos destacar:
- Termo de Cooperação 189/2009 de execução plurianual cujo valor para o exercício de 2011 foi de R$
8.115.770,56, com o objetivo de dar apoio ao financiamento para “Curso sobre especialização em saúde
da família do UNA-SUS” para formação de 4000 profissionais de nível superior integrantes das equipes
de saúde da família. Os recursos educacionais produzidos para este curso, dirigido aos profissionais da
área da saúde vinculados à Estratégia Saúde da Família, tem como principal objetivo a formação dos
participantes em uma prática em saúde integrativa, voltada à Atenção Primária à Saúde. Espera-se que
após a realização do curso, os profissionais participantes sejam capazes de aperfeiçoar o atendimento de
saúde frente às demandas da população.
FNS – Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF no valor de R$
45.511.201,82 relativos aporte financeiro para manutenção do Hospital Universitário, possibilitando a
melhoria na qualidade do ensino e pesquisa desenvolvidos pelas Instituições Federais de Ensino Superior,
além de garantir os procedimentos necessários para a prestação de assistência à comunidade através do
SUS.
FNS Portaria nº 2794 relativa ao Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais REHUF descentralizou recursos no valor de R$ 4.969.500,00 para aquisição de equipamentos para
modernização da infraestrutura do Hospital Universitário.
FNS - Convênio Universitário UNIFESP e Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina – SPDM:

Descentralizados R$ 54.413.173,92 para a UNIFESP repassar à SPDM, a fim de compartilhamento das
atividades relacionadas ao ensino no âmbito da SPDM / Hospital São Paulo, bem como das diretrizes para
o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e de assistência do SUS, realizadas no
âmbito do Hospital São Paulo. O convênio conta ainda com a participação da Secretaria de Estado da
Saúde, que efetua os repasses de acordo com as metas estabelecidas. O Hospital São Paulo, nos termos da
Portaria Interministerial n° 2400 de 02 de Outubro de 2007, destina-se a oferecer condições apropriadas e
adequadas para a realização das atividades de ensino de graduação e de pós-graduação, aos estudantes da
Universidade Federal de São Paulo, a promover a educação permanente e a integração interdisciplinar das
atividades docentes, assistenciais e de apoio à pesquisa e extensão, e a prestar assistência à saúde da
população em consonância com o Sistema Único de Saúde - SUS. O Convênio encontra-se em execução
através dos atendimentos prestados à população pelo Hospital São Paulo.
- Termo de Cooperação 24/2011 com a finalidade de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação
do complexo da saúde/inovação e produção de insumos estratégicos através de recursos no valor de R$
2.700.000,00 para aquisição de equipamentos para modernização do Núcleo de bioequivalência e ensaios
clínicos - NUBEC da UNIFESP a fim de propiciar a análise de medicamentos genéricos com maior eficiência.
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O Ministério da Educação - MEC efetuou diversas descentralizações de crédito com as seguintes
finalidades:
SESu – Residência Médica no valor de R$ 32.607.089,13 para pagamento de bolsas de residência médica
proporcionando um treinamento em serviço sob a orientação de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional.
A SESu descentralizou o valor de R$ 2.911.748,31 para manutenção das atividades dos Campi São Paulo,
Diadema e Osasco garantindo a continuidade das atividades, além da aquisição de equipamentos no valor
de R$ 2.497.121,43 para o campus de Diadema.
Foi finalizada a aquisição do terreno para implantação do campus de Osasco com o repasse no valor de
R$ 11.647.010,00 relativos às últimas parcelas.
A SESu ainda foi responsável pela descentralização no valor de R$ 2.547.837,90 para aquisição de
material de consumo e R$ 9.198.319,69 para aquisição de equipamentos para o Hospital Universitário.
O Ministério da Justiça descentralizou recursos para a continuidade do desenvolvimento dos projetos Fé
na Prevenção no valor de R$ 1.786.718,74 que consiste na prevenção do uso de drogas em instituições
religiosas e movimentos afins através da distribuição de material didático elaborado na UNIFESP, entre
outras atividades.
O Fundo Nacional Antidrogas repassou recursos no valor de R$ 1.450.227,99 para despesas com custeio
e R$ 71.200,00 para aquisição de equipamentos e material permanente para continuidade do projeto
SUPERA caracterizado por curso on-line dirigido para profissionais da saúde com o objetivo de detectar
o uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas com encaminhamento, intervenção breve,
reinserção social e acompanhamento.
A CAPES liberou o valor de R$ 4.628.690,00 para pagamento de bolsas de pós-graduação provenientes
do REUNI e para financiamento do Programa de Apoio à Pós-Graduação – PROAP com o objetivo de
proporcionar melhores condições para a formação de recursos humanos, a produção e o aprofundamento
do conhecimento nos cursos de pós-graduação stricto sensu, ministrados pelas instituições de Ensino
Superior – IES, observando os seguintes aspectos:
I – Apoio às atividades inovadoras dos programas de pós-graduação, voltadas para o seu
desenvolvimento acadêmico, de modo a oferecer uma formação cada vez mais qualificada e diversificada
aos estudantes de pós-graduação;
II – Utilização dos recursos disponíveis à titulação de mestres e doutores em número suficiente para
atender às principais demandas em nível nacional e em tempo adequado;
III – Acesso aos recursos direcionados ao custeio das atividades acadêmicas e de pesquisa dos programas
de pós-graduação relacionados aos estudos de dissertação e tese dos estudantes de pós-graduação e à
manutenção e desenvolvimento desses programas; e
IV – Apoio ao desenvolvimento dos trabalhos de planejamento, definição e execução da Política
Institucional de pós-graduação e a articulação da participação das Instituições de Ensino Superior
Públicas no PROAP.
CAPES PRÓ-EQUIPAMENTO no valor de R$ 1.760.000,00 para aquisição de equipamentos destinados
aos laboratórios de pesquisa com o objetivo de suprir a necessidade de equipamentos destinados à
melhoria da infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica nos programas de pós-graduação em todas
as áreas do conhecimento das Instituições Federais de Ensino Superior- IFES.
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A Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP descentralizou o valor de R$ 980.868,31 para custeio e
R$ 8.998.534,55 para aquisição de equipamentos e material permanente a fim de possibilitar a
implantação de centro de referência em pesquisa científica e tecnológica nos novos campi e ainda a
estruturação da rede de pesquisa translacional multidisciplinar da UNIFESP para o desenvolvimento de
importantes pesquisas na área médica para melhoria no atendimento da saúde pública e propiciando um
grande avanço científico e tecnológico, na produção de conhecimento de elevado nível de qualidade
aprimorando o ensino público.
Houve ainda a Emenda de Bancada – Descentralização recebida da Universidade Federal de São Carlos –
UFSCar no valor de R$ 2.610.193,37 utilizados para a aquisição de diversos equipamentos e material
permanente para atender diversas demandas, tais como: Departamento de Ginecologia, Departamento de
Pediatria, Departamento de Informática em Saúde, Pró-Reitoria de Extensão e Departamento de
Tecnologia da Informação.

2.4.4.

Execução Orçamentária das Despesas
2.4.4.1.

Execução orçamentária de Créditos Originários da UJ

1.1.1.1.

Despesas por Modalidade de Contratação

Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos
créditos originários da UJ
Modalidade de Contratação

Despesa Liquidada

Valores em R$ 1,00
Despesa paga

2011
2010
2011
Modalidade de Licitação
53.298.329,50
25.308.798,09
52.328.205,28
Convite
0,00
0,00
0,00
Tomada de Preços
44.356,10
0,00
44.356,10
Concorrência
21.894.176,17
1.765.261,06
21.894.176,17
Pregão
31.359.797,23
14.310.370,04
30.389.673,01
Concurso
0,00
0,00
0,00
Consulta
0,00
0,00
0,00
Registro de Preços
0,00
9.233.166,99
0,00
Contratações Diretas
21.459.767,84
31.458.625,40
20.800.939,51
Dispensa
14.531.659,16
22.437.307,52
13.882.483,74
Inexigibilidade
6.928.108,68
9.021.317,88
6.918.455,77
Regime de Execução Especial
0,00
0,00
0,00
Suprimento de Fundos
0,00
0,00
0,00
Pagamento de Pessoal
635.792.012,99
555.206.123,91
635.792.012,99
Pagamento em Folha
635.430.596,81
554.673.633,65
635.430.596,81
Diárias
361.416,18
532.490,07
361.416,18
Outros
25.690.708,57
6.133.899,12
25.563.440,57
Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária
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2010
24.831.125,07
0,00
0,00
1.491.211,06
14.167.492,03
0,00
0,00
9.172.421,98
31.279.322,38
22.269.483,59
9.009.838,79
0,00
0,00
555.206.123,91
554.673.633,65
532.490,26
6.033.649,12
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1.1.1.2.

Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Quadro A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ
Despesa Empenhada

Grupos de Despesa

Despesa Liquidada

Valores em R

RP não processados

Valores Pagos

2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
603.567.993,54 527.909.222,12 603.567.993,54 527.909.222,12
0,00
0,00 603.567.993,54
402.868.706,10 351.501.113,21
402.868.706,1 351.501.113,21
0,00
0,00 402.868.706,10
88.913.355,30
76.346.002,05
88.913.355,30
76.346.002,05
0,00
0,00
88.913.355,30
82.332.758,97
72.610.126,97
82.332.758,97
72.610.126,97
0,00
0,00
82.332.758,97
29.453.173,17
27.451.979,89
29.453.173,17
27.451.979,89
65.520,42
0,00
29.453.173,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.591.814,57
88.928.160,14
84.973.421,54
75.158.053,89 15.618.393,03 13.770.106,25
83.685.129,32

1 – Despesas de Pessoal
Venc. e Vantagens Fixas – P. Civil
Aposentadorias e Reformas
Obrigações Patronais
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3 – Outras Despesas Correntes
Outros Serv. De Terceiros – P.
31.029.157,95
31.509.866,54
Jurídica
Auxílio Alimentação
18.116.937,93
17.256.487,85
Locação de Mão de Obra
15.671.497,29
10.998.250,08
Demais elementos do grupo
35.293.512,81
29.644.264,26
Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária

1.1.1.3.

23.463.899,44

23.333.243,59

8.045.967,10

7.695.914,36

22.493.710,81

18.116.937,93
11.295.265,59
32.097.318,58

17.256.487,85
7.165.288,84
27.403.033,61

0,00
4.376.231,70
3.196.194,23

0,00
3.832.961,24
2.241.230,65

18.116.937,93
11.191.350,75
31.883.129,83

Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ
Grupos de Despesa
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
RP não processados
Exercícios
2011
2010
2011
2010
2011
2010
4 – Investimentos
60.869.482,91
7.361.333,17
31.510.979,12
4.373.670,65
29.358.503,79 2.987.662,52
Obras em Andamento-2011 /
2.583.643,9
32.858.164,07
5.060.577,70
21.945.846,17
2.476.933,71
10.912.317,90
Equip. e Matl. Permanente 2010
9
Equip. e Matl. Permanente 2011
27.861.757,72
2.180.450,36
9.560.402,83
1.791.231,83
18.301.354,89
389.218,53
/ Obras em Andamento-2010
Outros Serviços de Terceiros –
149.561,12
117.462,95
4.730,12
102.662,95
144.831,00
14.800,00
P. Jurídica
Demais elementos do grupo
0,00
2.842.16
0,00
2.842,16
0,00
0,00
5 – Inversões Financeiras
0,00
9.496.855,79
0,00
9.496.855,79
0,00
0,00
Aquisição de Imóveis
0,00
9.496.855,79
0,00
9.496.855,79
0,00
0,00
2º elemento de despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3º elemento de despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais elementos do grupo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 – Amortização da Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1º elemento de despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2º elemento de despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3º elemento de despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demais elementos do grupo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária

Análise Crítica da Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ
DESPESAS DE PESSOAL
1º Elemento de despesa – 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
2º Elemento de Despesa – 319001 Aposentadorias e Reformas
3º Elemento de Despesa – 319013 Obrigações Patronais
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Valores em R$
Valores Pagos
2011
31.043.050,79
21.945.846,17
9.092.474,50
4.730,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Em relação às despesas relacionadas com Pessoal, verificamos um aumento de 12,75%, 14,13% e
11,81%, respectivamente, entre os Exercícios de 2011 e 2010, porém inferiores ao valores auferidos no
comparativo 2009/2010 que ficaram em torno de 25,90%, 25,10% e 44,93%, ou seja apesar do aumento
no gasto com pessoal, em visão mais ampla verificamos uma desaceleração no referido gasto.
Basicamente os aumentos com Pessoal ainda continuam vinculados aos programas de Expansão das
Universidades, que geram novas contratações tanto no setor administrativo como no setor acadêmico.

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Não houve execução orçamentária em 2010 e 2011 para este grupo de despesa.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
O aumento percentual de 1,53% com gastos relacionados a Outros Serv. De Terceiros – P. Jurídica, ou
seja, Água, Energia Elétrica, Gás, Telefonia, Alugueis, Manutenção e Conservação de bens Imóveis,
demonstra uma estabilização em relação ao ano anterior e continua com a primeira posição nos gastos
relacionados a custeio.
Gastos com Auxílio-Alimentação continua sendo a segundo colocado em gastos de custeio, devido aos
reajustes dados pelo governo, como também pelas novas contratações através de concurso público.
O Elemento de despesa “339037” – Locação de Mão de Obra ficou com a 3ª posição, com aumento
percentual de 29,82% em relação ao ano anterior e demonstra uma tendência de aumento, visto que a
terceirização é uma solução para falta de concursos públicos e também pelo fato de oferecer serviços mais
especializados e para carreiras que não mais existem no setor público.
Entre as despesas de maior vulto estão os serviços administrativos, técnico e operacional, Limpeza e
conservação, vigilância ostensiva e Manutenção e conservação de bens Imóveis.
INVESTIMENTOS
1º Elemento de despesa – 51 Obras em Andamento
2º Elemento de despesa – 52 Equipamentos e Material Permanente
3º Elemento de despesa – 39 Outros serviços de Terceiros – P. Jurídica
Em 2011 houve um aumento na execução orçamentária em relação a Obras em Andamento e Aquisição
de Equipamentos e Material Permanente na ordem de 93,36% e 81,84% respectivamente, cujo os valores
empenhados ficaram da seguinte forma R$ 5.201.034,55 Hemocentro, R$ .3599.384,63 Campus
Diadema, R$ 18.835.714,39 Campus Baixada Santista e R$ 5.170.358,50 Campus São José dos Campos.
A Rubrica de Equipamentos e Material Permanente cresceram de forma proporcional e em virtude da
conclusão das Obras em Andamento.
A partir de 2010 os valores relacionados com Patente passaram a ser escriturados na rubrica de capital,
houve um aumento percentual de 21,46% no Exercício de 2011.
INVERSÕES FINANCEIRAS
Não houve execução orçamentária em 2011 para este grupo de despesa.
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2.4.4.3. Despesas por Modalidade de Contratação
Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por
movimentação

Despesa Liquidada
Modalidade de Contratação
2011
2010
Licitação
4.432.685,25
4.402.982,37
Convite
0,00
0,00
Tomada de Preços
0,00
0,00
Concorrência
0,00
2.107.079,86
Pregão
4.432.685,25
1533.529,00
Concurso
0,00
0,00
Consulta
0,00
0,00
Registro de Preços
0,00
762.373,51
Contratações Diretas
18.653.369,55
4.348.447,70
Dispensa
18.625.691,22
4.214.437,48
Inexigibilidade
27.678,33
134.010,22
Regime de Execução Especial
0,00
0,00
Suprimento de Fundos
0,00
0,00
Pagamento de Pessoal
33.086.412,33
21.462.375,80
Pagamento em Folha
32.801.810,13
21.251.194,60
Diárias
284.602,20
211.181,20
Outras
68.289.268,41
131.891.784,63
Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária

Valores em R$ 1,00
Despesa paga
2011
2010
3.584.783,04
2.337.815,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.488,06
3.584.783,04
1.353.041,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
657.285,62
18.649.916,17
4.302.452,95
18.622.237,84
4.171.757,73
27.678,33
130.695,22
0,00
0,00
0,00
0,00
33.086.412,33
21.462.375,49
32.801.810,13
21.251.194,29
284.602,20
211.181,20
68.289.268,41
131.891,784,63

2.4.5.
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos
recebidos por Movimentação
Valores em R$
1,00

Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

Grupos de Despesa

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

2011
2010
2011
1 – Despesas de Pessoal
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3- Outras Despesas Correntes
151.611.211,89
178.462.787,87
105.966.726,33
39
109.347.993,50
148.117.968,59
67.118.464,95
04
27.162.528,31
19.291.395,72
27.162.528,31
47
5.432.921,82
3.858.279,25
5.432.921,82
Demais elementos do grupo
9.667.768,26
7.195.144,31
6.252.811,25
Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária

RP não processados

Valores Pagos

2010

2011

2010

2011

2010

156.931.531,82
130.243.191,98
19.291.397,72
3.858.279,25
3.538.664,87

45.644.485,56
42.229.528,55
0,00
0,00
3.414.957,01

21.531.256,05
17.874.776,61
0,00
0,00
3.656.479,44

105.888.242,74
67.098.157,92
27.162.528,31
5.432.921,82
6.194.634,69

156.610.470,06
130.209.555,82
19.291.395,72
3.858.279,25
3.251.239,27

2.4.6.
Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos
Créditos recebidos por Movimentação
Valor
es em
R$
1,00

Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação

Grupos de Despesa
4 - Investimentos

Despesa Empenhada
2011
43.176.687,07

2010
26.835.101,44

Despesa Liquidada
2011
18.495.009,21

34

2010
5.174.058,68

RP não processados
2011
24.681.677,86

2010
21.661.042,76

Valores Pagos
2011
2010
17.722.137,21 3.383.958,90
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52
31.527.707,07 17.797.294,81
6.846.029,21
61
11.647.010,00
5.000.000,00 11.647.010,00
51
1.970,00
4.037.806,63
1.970,00
Demais elementos do grupo
0,00
0,00
0,00
5 - Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6 - Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
Fonte: Siafi Operacional e Gerencial – DGOC – Depto de Gestão Orçamentária

3.066.978,82
0,00
2.017.079,86
0,00

24.681.677,86
0,00
0,00
0,00

14.730.315,99
5.000.000,00
1.930.726,77
0,00

6.073.157,21 3.056.470,84
11.647.010,00
0,00
1.970,00
327.488,06
0,00
0,00

Análise Crítica da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1º Elemento de despesa – 39 Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica
2º Elemento de despesa – 04 Contratação por tempo determinado – Proventos –P. Civil
3º Elemento de despesa – 47 Obrigações tributarias e contributivas
Em relação a movimentação das descentralizações podemos notar uma redução de 26,18% no elemento
“39” devido principalmente a manutenção do Hospital Universitário, que antes ingressavam na Unifesp e
agora é repassado diretamente ao Hospital Universitário.
Os Gastos dos elementos “04” e “47” estão proporcionalmente relacionados, pois trata-se de despesas
com bolsas da Residência Médica, e o pagamento dos encargos patronais, tendo do exercício de 2010
para 2011 um aumento percentual de 28,98%.
INVESTIMENTOS
1º Elemento de despesa – 52 Equipamentos e Material Permanente
2º Elemento de despesa – 61 Aquisição de Imóveis
3º Elemento de despesa – 51 Obras em Andamento
No Elemento “52” houve um aumento percentual de 43,55%, relacionados com órgãos de fomento para a
Unifesp, como FNDE, FINEP, FNS E SESu entre outros, para investimentos na infra-estrutura da
universidade.
O valor de R$ 11.647.010,00 o segundo maior gasto relacionado a descentralizações é referente a
quitação das ultimas parcelas para a aquisição de terreno para implantação do Campus de Osasco.
INVERSÕES FINANCEIRAS
Não houve execução orçamentária no exercício de 2011 para este grupo de despesa.
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2.4.7. Indicadores Institucionais
1. Indicadores de Gestão e Desempenho (Decisão TCU No. 408/2002)
Os indicadores de Gestão e Desempenho apresentados abaixo baseiam-se na decisão TCU nº 408/2002 e
encontram-se em concordância com os Acórdãos Plenários nº 1043/2006 e nº 2167/2006, que aprimoram
o conteúdo de indicadores.
Calculados segundo decisão TCU No.408/2002 – Plenário, com indicadores com e sem recursos e pessoal
do Hospital Universitário.
Indicadores de Gestão da UNIFESP
Decisão TCU No.408/2002 - Plenário
I.Custo Corrente / Aluno Equivalente
I.Custo Corrente / Aluno Equivalente s/ HU
II.Aluno Tempo Integral / Professor
III.Aluno Tempo Integral / Funcionário
III.Aluno Tempo Integral / Funcionário s/ HU
IV.Funcionário / Professor
IV.Funcionário / Professor s/ HU
V.Grau de Participação Estudantil (GPE)
VI.Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)
VII.Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação
VIII.Indice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
IX.Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)
Custo Corrente
(+) Despesas Correntes da Universidade
65% das despesas correntes do Hosp. Universitário
100% das despesas correntes do Hosp. Universitário
Custo Corrente Total
Custo Corrente Total s/ HU

2011
43206,59
41705,88
11,85
3,76
7,32
3,153
1,619
1,24
0,30
4,15
4,89
45,59%

R$ 959.817.189,98
R$ 51.403.829,78
R$ 79.082.815,04
R$ 796.898.992,45
R$ 769.220.007,18

3. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
< Não ocorreu no período >
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4.

Inscrição Pagamento de Restos a Pagar – Exercícios anteriores
4.1

Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores

QUADRO A.4.1 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Saldo a Pagar em
Ano de Inscrição
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
31/12/2011
2010
2.870.904,38
0,00
2.862.896,58
8.007,80
2009
488.213,63
0,00
464.756,85
23.456,78
2008
123.870,96
0,00
123.870,96
0,00
2007
4.128.702,82
0,00
4.128.702,82
0,00
TOTAL
7.611.691,79
0,00
7.580.227,21
31.464,58
Restos a Pagar não Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Saldo a Pagar em
Ano de Inscrição
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
31/12/2011
2010
59.950.067,58
1.408.797,18
53.517.015,27
5.024.255,13
2009
9.253.357,59
1.651.621,46
7.453.909,36
147.826,77
2008
2.518.888,25
409.022,32
663.877,19
1.445.988,74
2007
10.309.425,48
4.677.965,12
4.078.460,36
1.553.000,00
TOTAL
82.031.738,90
8.147.406,08
65.713.262,18
8.171.070,64
Observações: Decreto nº 7.418 de 31/12/2010 , Decreto nº 7.468 de 28/04/2011 , Portaria STN nº 311 de 13/05/2011 e
Decreto nº 7.654 de 23/12/2011 que altera o Decreto nº 93.872 de 23/12/1986
Fonte: Departamento de Gestão Financeira

4.2.

Análise Clítica

Abordagem Conceitual sobre Restos a Pagar

De acordo com o caput do artigo 36 da Lei nº4.320/64:
“Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de
dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas.”
Quando uma despesa é legalmente empenhada dentro do exercício financeiro ao qual ela pertence, mas
que não tenha sido efetivamente paga neste, surge a necessidade temporária de inscrever essa despesa
como Restos a Pagar. Portanto, Restos a Pagar é o conceito representado pela inscrição das obrigações de
natureza financeira de responsabilidade do Poder Público, em conta contábil específica, que foram
empenhadas e não pagas até o último dia do exercício financeiro ao qual elas pertencem.(Nota Técnica nº
622/2004 - GENOC/CCONT/STN)
O Art. 68 do Decreto nº 93.872/86 dispõe que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será
automática no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, e terá validade até
31 de dezembro do ano subsequente. Redação alterada pelo Art. 1º do Decreto 7.654 de 23 de dezembro
de 2011 que em seu parágrafo 2º “Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não
liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua
inscrição, ressalvado o disposto no § 3º ”..
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Por fim, a Portaria nº 441 de 27 de agosto de 2003, que aprova a 3ª edição do Manual de Elaboração do
Relatório Resumido da Execução Orçamentária, em seu item 3.9 Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a
Pagar por Poder e Órgão, estabelece as seguintes definições acerca do assunto:
1. RP Inscritos - Processados – São as despesas que já tiveram sua efetiva liquidação constatada.
2. RP Inscritos - Não processados – São as despesas que ainda não tiveram sua efetiva liquidação
constatada.
3. RP Pagos - São os valores dos Restos a Pagar inscritos que já foram pagos durante o exercício
corrente.
4. RP a Pagar - São os valores totais dos Restos a Pagar Processados e Não-Processados inscritos,
pendentes de pagamento.
5. RP Processado Liquidado - São os valores da inscrição de Restos a Pagar Processados
liquidados e ainda não pagos do exercício de referência e/ou dos exercícios anteriores.
6. RP Processado Pago - São os valores dos Restos a Pagar Processados inscritos e que já foram
pagos durante o exercício em curso, podendo conter RP Processados Pagos do exercício de
referência e/ou dos exercícios anteriores.
7. Canc. RP Processado - São os valores dos Restos a Pagar Processados inscritos, que por algum
motivo tiveram de ser cancelados durante o exercício em curso, podendo conter RP Processados
Cancelados do exercício de referência e/ou dos exercícios anteriores.(Nota Técnica nº 397/2004 GEANC /CCONT/STN)

SITUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO EM 31/12/2011

A análise apresentada a seguir toma como base os dados contidos no quadro “Situação dos Restos a
Pagar de Exercícios Anteriores” - Exercício de 2011” ,deste relatório de gestão, sendo certo que as
informações foram extraídas do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Restos a Pagar Processados
O montante inscrito de R$ 7.611.691,79 (Sete Milhões, Seiscentos e Onze Mil, Seiscentos e Noventa e
Um Reais e Setenta e Nove Centavos) teve em grande parte o seu fato gerador ao final do exercício
financeiro de 2010, o que justifica a transferência para o exercício financeiro de 2011 na condição de
processados, visto que os repasses financeiros não foram enviados até 31/12/2010 pelas respectivas
unidades descentralizadoras dos créditos para a UNIFESP. Sendo os fatores mais significativos, demanda
para 2 medições da Empreitada do Prédio do Campus Baixada Santista no montante de R$ 1.779.591,80
(Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta Centavos) e
demanda para 2 casos de desapropriações de imóveis no bairro Vila Clementino pela UNIFESP, situada
no montante de R$ 3.990.417,41 (Três Milhões, Novecentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Dezessete
Reais e Quarenta e Um Centavos) .
Origem dos Recursos - Restos a Pagar Processados
O valor do montante inscrito citado acima, tem sua composição quanto a origem dos recursos conforme
se segue:
1. R$ 58.054,86 (Cinquenta e Oito Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)
originários da unidade orçamentária Secretaria de Educação Superior – SESU, representando
0,7627 % do montante;
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2. R$ 5.407.988,40 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e
Quarenta Centavos) originários da unidade orçamentária UNIFESP (OCC e Recursos Próprios),
representando 71,0484 % do montante;
3. R$ 362.479,09 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Nove
Centavos) originários da unidade orçamentária Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no
Ensino Superior – CAPES, representando 4,7621 % do montante;
4. R$ 1.779.591,80 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Um
Reais e Oitenta Centavos) originários da unidade orçamentária Fundação Universidade Federal de
São Carlos – FUFSCAR, representando 23,3797 % do montante;
5. R$ 3.577,64 (Três Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
originários da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde – FNS, representando 0,0470 % do
montante.

Destinação dos Recursos - Restos a Pagar Processados
Quanto à destinação dos recursos inscritos como restos a pagar processados em 2011, citamos abaixo as
ações mais significativas em termos de valores alocados por unidade orçamentária, categoria econômica
da despesa, ação e função do orçamento:
1. Dos recursos originários da unidade orçamentária Secretaria de Educação Superior – SESU, R$
58.054,86 (Cinquenta e Oito Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos),
representando 100 % do total inscrito da UO, foram destinados 88,8089 % para despesa de capital
e 11,1911 % para despesa de custeio, onerando a ação 8282 - Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais – REUNI, da Função EDUCAÇÃO;
2. Dos recursos originários da unidade orçamentária UNIFESP, R$ 674.002,09 (Seiscentos e Setenta
e Quatro Mil, Dois Reais e Nove Centavos), representando 12,4631 % do total inscrito da UO,
foram destinados para despesa de custeio, onerando a ação 4009 – funcionamento dos cursos de
graduação, e R$ 3.990.417,41 (Três Milhões, Novecentos e Noventa Mil, Quatrocentos e
Dezessete Reais e Quarenta e Um Centavos), representando 73,7875 % do total inscrito da UO,
foram destinados para despesa de capital, onerando a ação 6373 – Modernização e Recuperação
da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino,
ambas da Função EDUCAÇÃO;
3. Dos recursos originários da unidade orçamentária Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no
Ensino Superior – CAPES, R$ 306.234,08 (Trezentos e Seis Mil, Duzentos e Trinta e Quatro
Reais e Oito Centavos), representando 84,4832 % do total inscrito da UO, foram destinados para
despesa de custeio, onerando a ação 0487 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no
País, da Função EDUCAÇÃO;
4. Dos recursos originários da unidade orçamentária Fundação Universidade Federal de São Carlos –
FUFSCAR, 100 % foram destinados para despesa de capital, onerando a ação 2E14 – Reforma e
Modernização da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino superior, da Função
EDUCAÇÃO;
5. Dos recursos originários da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde – FNS, R$ 3.577,64
(Três Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos), representando 0,0470
% do total inscrito da UO foram destinados para despesa de custeio, onerando a ação 8628 –
Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós Graduação na Formação do Profissional de Saúde,
da Função SAÚDE.
Cancelamentos Acumulados - Restos a Pagar Processados
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Não ocorreram cancelamentos no exercício financeiro de 2011 de Restos a Pagar Processados.
Pagamentos Acumulados - Restos a Pagar Processados
Na análise comparativa em relação ao valor inscrito por exercício financeiro temos:
1. Ano base de inscrição 2007, 100 % foram efetivamente pagos;
2. Ano base de inscrição 2008, 100 % foram efetivamente pagos;
3. Ano base de inscrição 2009, 95,1954 % foram efetivamente pagos;
4. Ano base de inscrição 2010, 99,7211 % foram efetivamente pagos;
5. Em relação ao montante inscrito dos quatro exercícios financeiros, 99,5866 % foram pagos do
total, ou seja, R$ 7.580.227,21 (Sete Milhões, Quinhentos e Oitenta Mil, Duzentos e Vinte e Sete
Reais e Vinte e um Centavos).
Saldo a Pagar em 31/12/2011 – Restos a Pagar Processados
Na análise comparativa em relação ao valor inscrito por exercício financeiro temos:
1. Ano base de inscrição 2007 – não restaram saldos a pagar;
2. Ano base de inscrição 2008 – não restaram saldos a pagar;
3. Ano base de inscrição 2009 – restaram 4,8046 % de saldos a pagar;
4. Ano base de inscrição 2010 – restaram 0,2789 % de saldos a pagar;
5. Em relação ao montante dos quatro exercícios financeiros – restaram 0,4134 % de saldos a pagar
em 31/12/2011, que totalizam R$ 31.464,58 (Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro
Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Restos a Pagar Não Processados
O montante inscrito de R$ 59.950.067,58 (Cinquenta e Nove Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil,
Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos) que tem como base o ano de inscrição 2010,
representam os valores empenhados no exercício financeiro de 2010 e não pagos até 31/12/2010.
Os valores de R$ 9.253.357,59 (Nove Milhões, Duzentos e Cinqüenta e Três Mil,Trezentos e Cinqüenta e
Sete Reais e Cinqüenta e Nove Centavos), R$ 2.518.888,25 (Dois Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil,
Oitocentos e Oitenta e oito Reais e Vinte e Cinco Centavos) e R$ 10.309.425,48 (Dez Milhões, Trezentos
e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) que têm como base os anos
de inscrições, respectivamente 2009, 2008 e 2007, e visto que não foram pagos até 31/12/2010,
representam os valores reinscritos para o exercício financeiro de 2011, pois já estavam na condição de
restos a pagar não processados.
A soma dos valores empenhados nos quatro exercícios financeiros e não pagos até 31/12/2011
representam um passivo de R$ 82.031.738,90 (Oitenta e Dois Milhões, Trinta e Um Mil, Setecentos e
Trinta e Oito Reais e Noventa Centavos).

Origem dos Recursos
Ano de Inscrição Base 2010 - R$ 59.950.067,58 (Cinqüenta e Nove Milhões, Novecentos e Cinqüenta
Mil, Sessenta e Sete Reais e Cinqüenta e Oito Centavos)
O valor inscrito citado acima, tem sua composição quanto a origem dos recursos da seguinte forma:
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1. R$ 3.160.780,80 (Três Milhões, Cento e Sessenta Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Oitenta
Centavos) originários da unidade orçamentária Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP,
representando 5,2724 % do montante ;
2. R$ 16.540.403,31 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Quarenta Mil, Quatrocentos e Três Reais e
Trinta e Um Centavos) originários da unidade orçamentária Secretaria de Educação Superior –
SESU, representando 27,5903 % do montante;
3. R$ 16.757.768,77 (Dezesseis Milhões, Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Sessenta e
Oito Reais e Setenta e Sete Centavos) originários da unidade orçamentária UNIFESP (OCC e
Recursos Próprios), representando 27,9529 % do montante;
4. R$ 3.197.267,32 (Três Milhões, Cento e Noventa e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e
Trinta e Dois Centavos) originários da unidade orçamentária Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal no Ensino Superior – CAPES, representando 5,3332 % do montante;
5. R$ 91.365,00 (Noventa e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Cinco Reais) originários da unidade
orçamentária Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE, representando
apenas 0,1524 % do montante;
6. R$ 17.696.866,00 (Dezessete Milhões, Seiscentos e Noventa e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e
Seis Reais) originários da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde – FNS, representando
29,5193 % do montante;
7. R$ 872.889,61 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e
Um Centavos) originários da unidade orçamentária Secretaria Nacional Anti-Drogas - SENAD,
representando 1,4560 % do montante;
8. R$ 1.632.726,77 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e
Setenta e Sete Centavos) originários da unidade orçamentária Fundação Universidade Federal de
São Carlos – FUFSCAR, representando 2,7235% do montante .
Ano de Inscrição Base 2007 a 2009 - R$ 22.081.671,32 (Vinte e Dois Milhões, Oitenta e Um Mil,
Seiscentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).
O valor reinscrito supramencionado, tem sua composição quanto a origem dos recursos da seguinte
forma:
1. R$ 9.314,07 (Nove Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Sete Centavos) originários da unidade
orçamentária Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, representando 0,0422 % do montante;
2. R$ 20.842,66 (Vinte Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)
originários da unidade orçamentária Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, representando
0,0944% do montante;
3. R$ 5.820.830,08 (Cinco Milhões, Oitocentos e Vinte Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Oito
Centavos) originários da unidade orçamentária Secretaria de Educação Superior – SESU,
representando 26,3605 % do montante;
4. R$ 10.740.993,09 (Dez Milhões, Setecentos e Quarenta Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e
Nove Centavos) originários da unidade orçamentária UNIFESP (OCC e Recursos Próprios),
representando 48,6421 % do montante;
5. R$ 521.514,88 (Quinhentos e Vinte e Um Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Oitenta e Oito
Centavos) originários da unidade orçamentária Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no
Ensino Superior – CAPES , representando 2,3618 % do montante;
6. R$ 4.900.896,74 (Quatro Milhões, Novecentos Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e
Quatro Centavos) originários da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde – FNS,
representando 22,1944 % do montante;
7. R$ 67.279,80 (Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
originários da unidade orçamentária Ministério do Esporte – ME, representando 0,3047 % do
montante.
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Destinação dos Recursos
Quanto à destinação dos recursos inscritos como restos a pagar não processados em 2011, citamos abaixo
as ações mais significativas em termos de valores alocados por unidade orçamentária, categoria
econômica da despesa, ação e função do Orçamento:
1. Dos recursos originários da unidade orçamentária Financiadora de Estudos e Projetos –
FINEP, R$ 2.889.891,74 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e
Noventa e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos), representando 91,4297 % do total inscrito
da UO foram destinados para despesas de capital, onerando a ação 2095 – Fomentos a Projetos
de Implantação e Recuperação, da Função CIÊNCIA e TECNOLOGIA;
2. Dos recursos originários da unidade orçamentária Secretaria de Educação Superior –SESU, R$
8.330.377,49 (Oito Milhões, Trezentos e Trinta Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e
Quarenta e Nove Centavos), representando 50,3638 % do total inscrito da UO, foram
destinados para despesa de capital, onerando a ação 8282 - Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais – REUNI, da Função EDUCAÇÃO e R$ 5.691.781,35 (Cinco
Milhões, Seiscentos e Noventa e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Cinco
Centavos), representando 34,4114 % do total inscrito da UO, foram destinados para despesa
de capital, onerando a ação 8551 – Complementação para o Funcionamento das Instituições
Federais de Ensino Superior, da Função EDUCAÇÃO;
3. Dos recursos originários da unidade orçamentária UNIFESP, R$ 5.749.275,60 (Cinco
Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Duzentos e
Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos), o que representa 34,3081 % do total inscrito da
UO, foram destinados para despesa de custeio, onerando a ação 4009 – Funcionamento dos
Cursos de Graduação, da Função EDUCAÇÃO, e R$ 4.209.606,00 (Quatro Milhões,
Duzentos e Nove Mil, Seiscentos e Seis Reais), representando 25,1203 % do total inscrito da
UO, foram destinados para despesa de custeio, onerando a ação 4086 –Funcionamento dos
Hospitais de Ensino, da Função EDUCAÇÃO;
4. Dos recursos originários da unidade orçamentária Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal no Ensino Superior – CAPES, R$ 1.687.992,29 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e
Sete Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos), representando
52,7948 % do total inscrito da UO, foram destinados para despesa de custeio, onerando a ação
0487 – Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País, da Função EDUCAÇÃO e R$
1.454.863,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e
Três Reais) , representando 45,5033 % do total inscrito da UO, foram destinados para despesa
de capital, onerando a ação 4019 – Fomento a Pós Graduação, da Função EDUCAÇÃO;
5. Dos recursos originários da unidade orçamentária Fundo Nacional Para o Desenvolvimento da
Educação - FNDE, R$ 84.900,00 (Oitenta e Quatro Mil e Novecentos Reais), o que representa
92,9240 % do total inscrito da UO foram destinados para despesa de capital, onerando a ação
8429 – Formação Inicial e Continuada à Distancia, da Função EDUCAÇÃO;
6. Dos recursos originários da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde – FNS, R$
9.048.101,45 (Nove Milhões, Quarenta e Oito Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e Cinco
Centavos), o que representa 51,1283 % do total inscrito da UO foram destinados para despesa
de custeio, onerando a ação 8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos
Médicos e Ambulatoriais, da Função SAÚDE e R$ 3.953.078,50 (Três Milhões, Novecentos e
Cinquenta e Três Mil, Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos), representando 22,3377 %
do total inscrito da UO foram destinados para despesa de custeio, onerando a ação 8628 Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós Graduação na Formação do Profissional de
Saúde, da Função SAÚDE e R$ 3.151.179,63 (Três Milhões, Cento e Cinquenta e Um Mil,
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Cento e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos), representando 17,8064 % do total
inscrito da UO foram destinados para despesa de custeio, onerando a ação 20G8 – Atenção à
Saúde nos Serviços Ambulatoriais Especializados no Estado de São Paulo, da Função
SAÚDE;
7. Dos recursos originários da unidade orçamentária Secretaria Nacional Anti-Drogas - SENAD,
R$ 872.889,61 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta
e Um Centavos), representando 100 % do total inscrito da UO foram destinados para despesa
de custeio, onerando a ação 8853 – Apoio à Implementação de Políticas Sociais, da Função
SEGURANÇA PÚBLICA;
8. Dos recursos originários da unidade orçamentária Fundação Universidade Federal de São
Carlos – FUFSCAR, R$ 1.632.726,77 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Setecentos
e Vinte e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos), o que representa 100 % do total inscrito da
UO, foram destinados para despesa de capital, onerando a ação 2E14 – Reforma e
Modernização da Infra-Estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior, da
Função EDUCAÇÃO;
Cancelamentos Acumulados - Restos a Pagar Não Processados
Foram cancelados em 2011, um montante de R$ 8.147.406,08 (Oito Milhões, Cento e Quarenta e Sete
Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Oito Centavos), sendo sua composição por Unidade Orçamentária:
9. R$ 9.314,07 (Nove Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Sete Centavos) originários da unidade
orçamentária Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, representando 0,1143 % do montante
cancelado;
10. R$ 347.590,95 (Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Noventa e Cinco
Centavos) originários da unidade orçamentária Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP,
representando 4,2663 % do montante cancelado;
11. R$ 3.611.219,33 (Três Milhões, Seiscentos e Onze Mil, Duzentos e dezenove Reais e Trinta e
Três Centavos) originários da unidade orçamentária Secretaria de Educação Superior – SESU,
representando 44,3235 % do montante cancelado;
12. R$ 3.084.980,77 (Três milhões, Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Oitenta Reais e Setenta e Sete
Centavos) originários da unidade orçamentária UNIFESP (OCC e Recursos Próprios),
representando 37,8646 % do montante;
13. R$ 685.137,07 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Sete Centavos),
originários da unidade orçamentária Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Ensino
Superior – CAPES , representando 8,4093 % do montante;
14. R$ 6.465,00 (Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais), originários da unidade
orçamentária Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE, representando
apenas 0,0794 % do montante;
15. R$ 335.419,09 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Nove
Centavos), originários da unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde – FNS, representando
4,1169 % do montante;
16. R$ 67.279,80 (Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos),
originários da unidade orçamentária Ministério do Esporte – ME, representando 0,8258 % do
montante.
Analisando comparativamente em relação ao valor inscrito por exercício financeiro:
1. Foram cancelados 45,3756 % do total reinscrito proveniente do exercício financeiro de 2007;
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2.
3.
4.
5.

Foram cancelados 16,2382 % do total reinscrito proveniente do exercício financeiro de 2008;
Foram cancelados 17,8489 % do total reinscrito proveniente do exercício financeiro de 2009; e
Foram cancelados 2,3500 % do total reinscrito proveniente do exercício financeiro de 2010.
Em relação ao montante dos quatro exercícios financeiros, foram cancelados 9,9320 % do total.

Pagamentos Acumulados - Restos a Pagar Não Processados
Na análise comparativa em relação ao valor inscrito por exercício financeiro temos:
1. Ano base de inscrição 2007, 39,5605 % foram efetivamente pagos;
2. Ano base de inscrição 2008, 26,3560 % foram efetivamente pagos;
3. Ano base de inscrição 2009, 80,5536 % foram efetivamente pagos;
4. Ano base de inscrição 2010, 89,2693 % foram efetivamente pagos.
5. Em relação ao montante inscrito dos quatro exercícios financeiros, foram pagos 80,1071 % do
total, ou seja, R$ 65.713.262,18 (Sessenta e Cinco Milhões, Setecentos e Treze Mil, Duzentos e
Sessenta e Dois Reais e Dezoito Centavos).
Saldo a Pagar em 31/12/2011 – Restos a Pagar Não Processados
Na análise comparativa em relação ao valor inscrito por exercício financeiro temos:
1. Ano base de inscrição 2007, 15,0639 % restaram a pagar;
2. Ano base de inscrição 2008, 57,4058 % restaram a pagar;
3. Ano base de inscrição 2009, 1,5975 % restaram a pagar;
4. Ano base de inscrição 2010 – 8,3807 % restaram a pagar;
5. Em relação ao montante inscrito dos quatro exercícios financeiros – restaram 9,9609% do total, ou
seja, R$ 8.171.070, 64 (Oito Milhões, Cento e Setenta e Um Mil, Setenta Reais e Sessenta e
Quatro Centavos).

Análise Crítica
Tomando como base os exercícios financeiros de 2010 e 2011, observamos algumas situações que
merecem citação, a saber:
Restos a Pagar Processados
Notamos que os valores processados inscritos em 2011 comparativamente ao exercício financeiro de
2010, apresentam uma variação crescente significativa, conforme abaixo:
• 2010 – R$ 904.169,91
• 2011 – R$ 7.611.691,79
Em relação aos valores de cancelamentos acumulados, notamos não haver em 2011, e comparativamente
ao exercício financeiro de 2010, ilustramos conforme abaixo:
• 2010 – R$ 7.985,11
• 2011 – R$
0,00
No que tange aos pagamentos acumulados dos valores de Restos a Pagar Processados até 31/12/2011,
verificou-se uma variação crescente significativa, conforme abaixo:
• 2010 – R$ 867.155,02
• 2011 – R$ 7.580.227,21
Em relação ao saldo a pagar, houve um pequeno acréscimo, conforme abaixo:
• 2010 – R$ 29.029,78
• 2011 – R$ 31.464,58
Restos a Pagar Não Processados
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Notamos que os valores reinscritos em 2011, em comparação aos valores reinscritos em 2010,
apresentaram uma redução :
• 2010 – R$ 29.170.522,64 (Não Processados Reinscritos)
• 2011 – R$ 22.081.671,32 (Não Processados Reinscritos)
O mesmo se aplica aos valores inscritos em 2011, em comparação aos valores inscritos em 2010 :
• 2010 – R$ 75.976.968,53 (Não Processados Inscritos)
• 2011 – R$ 59.950.067,58 (Não Processados Inscritos)
Em relação aos valores de cancelamentos acumulados, notamos uma acentuada diminuição em 2011
comparado ao exercício financeiro de 2010, conforme abaixo:
• 2010 – R$ 9.023.005,64
• 2011 – R$ 8.147.406,08
No que tange aos pagamentos acumulados dos valores de Restos a Pagar Não Processados até
31/12/2011, verificou-se uma redução, conforme abaixo:
• 2010 – R$ 69.328.539,73
• 2011 – R$ 65.713.262,18
Por fim, é relevante o dado que podemos constatar a seguir, visto que houve uma redução considerável de
2010 para 2011 dos saldos a pagar, conforme abaixo:
• 2010 – R$ 26.795.945,75
• 2011 – R$ 8.171.070,64
Com o compromisso de zelar pelo patrimônio público, assim como empregar com eficiência e eficácia os
recursos orçamentários que são atribuídos a esta Instituição de Ensino Superior, estamos levando a termo
algumas condutas no âmbito da Administração em busca de uma melhor qualidade do gasto público,
quais sejam:
O Departamento de Gestão Financeira em conjunto com os demais Departamentos Administrativos da
UNIFESP vêm concentrando ações para uma melhor gestão destes recursos exigíveis – Restos a Pagar.
Periodicamente, o Departamento de Gestão Financeira encaminha relatórios eletrônicos para análise por
parte dos Campi.
O assunto foi pauta de reuniões junto à Pró Reitoria de Administração, Diretoria de Gestão Orçamentária
e Contábil e Diretorias Administrativas dos Campi.
Em 13 de Setembro de 2011, houve uma apresentação dirigida à Comissão de empenho, onde o Diretor
do Departamento de Gestão Financeira, externou a preocupação em baixar os valores de restos a pagar,
verificando-se o resultado positivo desta com a observância da redução dos mesmos.
Externamente à Instituição, a edição do Decreto 7.468 de 28 de abril de 2011, contribuiu para impactar na
redução dos valores de restos a pagar uma vez que estabeleceu a validade dos restos a pagar não
processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 , sendo feito o bloqueio pelo
Tesouro Nacional em 30 de abril de 2011 e, posteriormente, o cancelamento automático em 07 de junho
de 2011 no montante de R$ 2.287.073,29 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Setenta e Três
Reais e Vinte e Nove Centavo).
Ainda o referido decreto tratou como exceção os empenhos de restos a pagar originários de recursos
advindos do Ministério da Saúde, ficando estes válidos até o fim da vigência de suas respectivas portarias.
Continuamos na busca incessante de novos mecanismos que propiciem o acompanhamento tempestivo da
execução destes recursos para que a Administração da Unifesp possa dar cumprimento às metas e ações
propostas no Orçamento Geral da União.
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5. Recursos Humanos
5.1
Composição do Quadro de Servidores Ativos
5.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à disposição da Unidade
Jurisdicionada
QUADRO A. 5.1 - FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011

Autorizada

Efetiva

Ingressos no
exercício em
2011

Não há

5.181
5.171
5
3
2
24
5.205

281
280
1
0
0
17
298

Lotação
Tipologias dos Cargos
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Total de Servidores (1+2)
Fonte: SIAPE - DRH

Egressos
no
exercício

54
54
0
0
0
2
56

5.1.2 Situação que reduzem a força de trabalho efetiva da Unidade
Jurisdicionada

1.

2.

3.

4.

5.

Quadro A.5.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12
Quantidade de pessoas
Tipologias dos afastamentos
na situação em 31 de
dezembro de 2011
Cedidos (1.1+1.2+1.3)
10
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
4
1.2. Exercício de Função de Confiança
3
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)
(Lei 8.112/1990 - Art.93 - Inciso II)
3
Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
19
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
12
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
5
Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)
13
3.1. De oficio, no interesse da Administração
01
3.2. A pedido, a critério da Administração
12
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro
0
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde
0
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo
0
Licença remunerada (4.1+4.2)
2
4.1. Doença em pessoa da família
02
4.2. Capacitação
0
Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
26
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro
02
5.2. Serviço militar
0
5.3. Atividade política
0
5.4. Interesses particulares
24
5.5. Mandato classista
0
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6. Outras situações (Especificar o ato normativo)
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: SIAPE - DRH

0
70

5.1.3 Qualificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da
Unidade Jurisdicionada
Quadro A.5.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro)
Ingressos no
Lotação
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
Egressos no
exercício
gratificadas
exercício
Autorizada Efetiva
2011
1. Cargos em comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior
51
21
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
42
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
1
1.2.4. Sem vínculo
3
1.2.5. Aposentados
4
361
81
2. Funções gratificadas
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
79
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
1
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)
412
234
Fonte: SIAPE - DRH

5.1.4 Quantificação do quadro de pessoal da Unidade Jurisdicionada
segundo a idade
Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
Até 30
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60
anos
anos
anos
anos
anos
1.
Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
438
1242
1716
1425
360
1.3. Servidores com Contratos Temporários
1
15
3
3
2
2.
Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1
8
15
13
14
2.3. Funções gratificadas
50
133
117
54
7
3.
Totais (1+2)
447
1315
1867
1558
430
Fonte: SIAPE - DRH

5.1.5 Quantificação do quadro de pessoal da Unidade Jurisdicionada
segundo a escolaridade
Quadro A.5.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
Tipologias do Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
177
195 1138 750
818
320
47
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1.3. Servidores com Contratos Temporários
3
21
2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1
1
14
2
33
2.3. Funções gratificadas
9
10
41
46
53
8
194
3. Totais (1+2)
190
235 1148 795
885
333 1619
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou
técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: SIAPE - DRH

5.2

Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas

5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da Unidade
Jurisdicionada segundo o regime de proventos e de aposentadoria
Quadro A.5.6 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro
Quantidade
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
De Servidores Aposentados
De Aposentadorias iniciadas
até 31/12
no exercício de referência
1. Integral
110
1.1 Voluntária
953
1.2 Compulsória
19
0
2
1.3 Invalidez Permanente
127
1.4 Outras
0
0
2. Proporcional
2.1 Voluntária
388
4
4
2.2 Compulsória
31
6
2.3 Invalidez Permanente
104
2.4 Outras
0
0
3. Totais (1+2)
1622
126
Fonte: SIAPE - DRH

5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela Unidade
Jurisdicionada
Quadro A.5.7 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Regime de proventos do servidor instituidor
Aposentado
1.1. Integral
1.2. Proporcional
2. Em Atividade
3. Total (1+2)
Fonte: SIAPE - DRH

Acumulada até 31/12

Iniciada no exercício
de referência

133
0
276
409

4
0
7
11

1.
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5.3

Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade

Quadro A.5.8 - Composição do Quadro de Estagiários
Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre

1. Nível superior
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio
2. Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio
3. Total (1+2)
Fonte: SIAPE - DRH

5.4

Despesa no exercício
(em R$ 1,00)

84

89

82

84

614.790,06

45
129

54
143

57
139

51
135

243.059,87
857.849,93

Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.5.9 – Custos de Pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Em R$ 1,00

Tipologia
s/
Exercício
s

Vencimentos e
vantagens
fixas

Despesas Variáveis
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais
e previdenciários

Despesas Decisõ
de
es
Demais
despesas Exercícios Judici
variáveis Anteriores ais

Total

Membros de poder e agentes políticos
E 2011
xe
rc 2010
íci
2009
os

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão
E 2011
xe
rc 2010
íci
2009
os

353.915.641,19

3.059.557,64

38.475.913,32

363.261.103,86

15.022.134,26

140.976.469,09

102.943.729,64

121.755.975,35

26.073.366,28

26.589.860,43

9.235.084,31

21.659.790,01

673.369,03

26.960.488,74

505.681,55

553.032.032,24

Servidores com Contratos Temporários
E 2011
xe
rc 2010
íci
2009
os

478.545,51

39.461,41

341.332,50

4.876,64

35.672,86

11.650,13

7.350,07

143.104,94

219,97

19.638,30

584.148,01

46.502,79
1.513,00

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença
E 2011
xe
rc 2010
íci
2009
os

615.576,81

44.117,08

20.157,95

654.854,87

64.131,61

68.008,97

43.063,60

2.113,00

253.757,64

51.224,92

1.567,61

811.992,42

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
E 2011
xe
rc 2010
íci
2009
os

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
E 2011
xe

2010

408.709,49
269.034,40

34.500,15

9.144,14

21.901,81

2.952,00

16.284,00

2.087,00
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rc
íci 2009
os

98.683,52

18.872,34

1.517,04

Servidores ocupantes de Funções gratificadas
27.590.534,16

E 2011
xe
rc 2010
íci
2009
os

1.871.271,24

2.962.216,25

5.393.591,76

1.898.546,64

59.116.973,03

2.430.364,44

3.547.018,38

591.169,74

22.936.871,52

16.646.001,08

40.722.443,37

1.006.283,22

733.325,29

Fonte: Folha de Pagamento - SIAPE - DRH

5.5

Terceirização de mão de obra empregada pela Unidade Jurisdicionada

5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de
cargos do órgão
Não se Aplica

5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão para realização de concursos públicos para substituição
de terceiros
Não se aplica.

5.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e
vigilância ostensiva pela unidade.
Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Universidade Federal de São Paulo
UG/Gestão: 153031/15250

CNPJ: 60.453.032/0001-74
Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área

2008

L

O

80

2010

L

O

21

2010

V

O

2010

V

O

2009

L

O

2010

V

E

2011

V

2009
2010

Natureza

Identificação
do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Nível de Escolaridade exigido dos
trabalhadores contratados

Período contratual de
execução das atividades
contratadas

F

M

Início

Fim

P

C

00.482.840/0001-38

01/08/2008

31/05/2012

327

327

04.437.161/0001-60

24/02/2010

23/02/2012

0

0

33

64.037.591/0001-54

03/05/2010

02/05/2012

0

0

34

05.576.482/0001-46

03/05/2010

02/05/2012

0

97

49.953.581/0001-75

19/11/2009

18/02/2011

93

08.202.677/0001-14

01/10/2010

31/01/2011

O

7

08.202.677/0001-14

24/02/2011

V

O

33

08.202.677/0001-14

L

O

79

49.953.581/0001-75

2011

L

E

97

49.953.581/0001-75

2010

V

O

90

2011

V

O

75

2010

V

O

127

C

P

C

0

0

1

1

P

15

15

0

0

P

50

50

0

0

P

0

53

53

0

0

P

20

20

0

0

0

0

E

34

34

0

0

0

0

E

23/02/2012

29

29

0

0

0

0

A

10/08/2009

09/02/2012

12

12

0

0

0

0

P

01/09/2010

31/08/2011

8

8

0

0

0

0

E

01/12/2011

29/02/2012

8

8

0

0

0

0

A

08.202.677/0001-14

01/10/2010

30/09/2012

10

10

0

0

0

0

A

08.202.677/0001-14

14/09/2011

13/09/2012

10

10

0

0

0

0

A

08.202.677/0001-14

09/12/2010

29/02/2012

6

6

0

0

0

0

P
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P

Sit.

S
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2011

L

O

19

10.214.412/0001-88

03/03/2011

02/03/2012

12

12

0

0

0

0

A

2010

L

O

4

08.594.305/0001-80

05/01/2010

04/01/2012

27

27

0

0

0

0

E

2011

V

O

72

08.310.664/0001-69

24/08/2011

23/08/2012

44

44

0

0

0

0

A

2010

V

O

36

08.310.664/0001-69

06/05/2010

06/09/2011

58

58

0

0

0

0

E

2011

L

E

77

49.953.581/0001-75

03/10/2011

02/01/2012

27

27

0

0

0

0

E

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria

5.5.4 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de
obra
Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: Universidade Federal de São Paulo
UG/Gestão: 153031/15250

CNPJ: 60.453.032/0001-74
Informações sobre os contratos

Ano do
contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

Período contratual de
execução das atividades
contratadas

Empresa Contratada
(CNPJ)

Nível de Escolaridade
exigido dos trabalhadores
contratados
F

M

Sit.

S

Início

Fim

P

C

P

C

P

C

2010

7

O

4

08.594.305/0001-80

05/01/2010

04/01/2012

5

5

0

0

0

0

2011

7

E

77

03/10/2011

02/01/2012

5

5

0

0

0

0

E

2010

4

O

1

49.953.581/0001-75
08.604.419/0001-64

11/01/2010

10/04/2011

17

17

0

0

0

0

E

2010

11

E

96

09.274.298/0001-00

01/11/2010

31/01/2011

3

3

6

6

0

0

E

2010

14

O

122

10.433.481/0001-82

01/12/2010

30/11/2011

9

9

4

4

0

0

E

2010

14

O

123

66.059.510/0001-42

01/12/2010

30/11/2012

0

0

2

2

0

0

P

2010

12

O

105

96.443.890/0001-85

27/12/2010

26/12/2011

2

2

0

0

0

0

E

2010

11

O

120

01.211.015/0001-61

17/11/2010

16/11/2012

1

1

2

2

0

0

A

2010

4

O

2

02.088.746/0001-24

11/01/2010

10/01/2012

0

0

2

2

0

0

E

2010

12

O

106

96.443.890/0001-85

19/11/2010

18/11/2011

2

2

0

0

0

0

E

2010

12

O

107

96.443.890/0001-85

01/12/2010

31/11/2011

2

2

0

0

0

0

E

2010

12

O

109

96.443.890/0001-85

08/11/2010

07/11/2011

2

2

0

0

0

0

E

2010

7

O

124

10.861.443/0001-20

19/11/2010

18/03/2011

12

11

0

0

0

0

E

2011

7

O

58

10.848.186/0001-97

20/06/2011

19/06/2012

0

0

20

20

0

0

A

2009

14

O

80

03.623.340/0001-67

20/10/2009

19/10/2012

0

0

5

5

0

0

A

2010

6

O

100

10.433.481/0001-82

29/11/2010

13/01/2012

10

10

0

0

0

0

E

2011

12

O

114

09.474.967/0001-80

11/10/2011

10/10/2012

2

0

0

0

0

0

A

2011

12

O

133

09.474.967/0001-80

11/10/2011

10/10/2012

2

0

0

0

0

0

A

2011

12

O

106

09.474.967/0001-80

11/10/2011

10/10/2012

2

0

0

0

0

0

A

2011

12

O

109

09.474.967/0001-80

11/10/2011

10/10/2012

2

0

0

0

0

0

A

2011

14

O

113

10.299.731/0001-33

05/12/2011

04/12/2012

9

9

1

1

0

0

A

2011

11

O

21

68.287.143/0001-60

01/04/2011

31/03/2012

7

7

14

14

0

0

A

2011

4

O

25

60.453.032/0001-74

08/04/2011

07/04/2012

8

8

0

0

0

0

A

2011

4

O

54

01.085.584/0001-08

13/06/2011

12/06/2012

0

0

10

10

0

0

A

2011

11

O

99

18.981.068/0001-64

25/11/2011

24/11/2012

1

1

3

3

0

0

A

2011

11

O

15

01.211.015/0001-61

04/03/2011

03/12/2011

8

8

4

4

0

0

E

51

E
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2011

11

O

119

01.211.015/0001-61

05/12/2011

04/12/2011

4

3

13

2

0

0

A

2011

11

O

128

01.211.015/0001-61

09/12/2010

08/06/2012

2

2

3

3

0

0

A

2011
2011

4
4

O

57

04.356.735/0001-03

13/06/2011

12/06/2012

17

7

0

0

0

0

A

O

56

04.356.735/0001-03

13/06/2011

12/06/2012

3

3

0

0

0

0

A

Observações:

LEGENDA
Área:
1. Conservação e Limpeza;
2. Segurança;
3. Vigilância;
4. Transportes;
5. Informática;
6. Copeiragem;
7. Recepção;
8. Reprografia;
9. Telecomunicações;
10. Manutenção de bens móvies
11. Manutenção de bens imóveis
12. Brigadistas
13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
14. Outras
Fonte: Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria

5.6

Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
5.6.1 Absenteísmo em 2011
9,63
8,47
9,54
10,12
8,86
10,01
12,07
10,22
8,81
9,61
9,55
12,31

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

5.6.2 Acidentes de Trabalho em 2011
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
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0
2
0
3
0
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Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

0
1
0
0
0
0
0

5.6.3 Rotatividade em 2011

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

INGRESSOS EGRESSOS
5
34
36
5
27
5
35
6
7
2
16
4
11
4
18
5
15
5
42
1
8
7
21
9

5.6.4 Educação Continuada
No ano de 2011, contamos com 1.251 participações dos servidores ocupantes da carreira de Técnicoadministrativos em Educação em cursos de capacitação do Programa de Capacitação da UNIFESP.
Outros 179 servidores Técnico-administrativos em Educação participaram de cursos, seminários,
congressos e eventos de capacitação externos, entre os docentes, foram 692 servidores que participaram
de eventos no exterior.
Quanto à educação formal, 386 servidores Técnico-administrativos em Educação que 2011, concluíram
por conta própria cursos de educação forma e/ou continuada, conforme quadro abaixo:

Educação Formal

Número de servidores

Ensino médio

4

Tecnológico
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total

23
116
181
38
24
386

53

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
5.6.5 Aposentadoria X Reposição

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

APOSENTADOS
4
18
16
9
13
11
12
17
6
5
14
1

REPOSIÇÃO
2
11
6
5
3
4
6
5
1
0
3
0

6. Transferências mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria
6.1

Instrumento de transferências vigentes no exercício
Quadro A.6.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência
Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
CNPJ: 60.453.032/0001-74

UG/GESTÃO: 153031/15250
Informações sobre as transferências
Valores Pactuados

Modalidade

Nº do instrumento

Beneficiário

1
1
1
4
1
AAP

21/2006
657120
702264/2008
656785
749463/2010
113/2011

46.523.247/0001-93
61.699.567/0001-92
46.523.247/0001-93
00.360.305/0001-04
61.699.567/0001-92
Academia Americana de Pediatria

Global
1.500.000,00
631.070.529,60
300.043,64
8.600,00
64.418.279,58
0,00

Valores Repassados

Contrapartida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

No exercício
0,00
51.368.174,51
0,00
0,00
27.633.847,22
7.222,80

LEGENDA
Modalidade:
1234-

Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso

Situação da Transferência:
1 - Adimplente
2 - Inadimplente
3 - Inadimplência Suspensa
4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

Fonte: Coordenadoria de Convênios e Departamento de Gestão Financeira.
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Acumulado até
exercício
1.500.000,00
534.765.031,55
300.043,64
3.600,00
33.936.206,47
7.222,80

Vigência
Início
15/02/06
11/01/08
22/12/08
30/12/09
07/10/10
25/08/11

Fim
14/02/11
02/05/11
21/12/13
29/12/11
08/09/14
25/08/15

Sit.

2
6
1
2
1
1
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6.2
Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores
repassados nos três últimos exercícios
Quadro A.6.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
60.453.032/0001-74
153031/15250
Quantidade de
instrumentos
Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração
do instrumento (em R$ 1,00)
Modalidade
celebrados em cada
exercício
2011 2010 2009
2011
2010
2009
1
1
79.009.244,53 144.094.174,10 183.139.738,63
Convênio
Contrato de Repasse
1
3.600,00
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
1
1
79.009.244,53 144.097.774,10 183.139.738,63
Totais
Nome:
CNPJ:
UG/GESTÃO:

Fonte: Coordenadoria de Convênios e Departamento de Gestão Financeira.

6.3

Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2012 e

exercícios seguintes
Quadro A.6.3 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2012 e exercícios seguintes
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
CNPJ: 60.453.032/0001-74
Modalidade
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Totais

6.4

UG/GESTÃO: 153031/15250
Valores (R$ 1,00)

3

64.725.546,02

34.243.472,91

30.482.073,11

% do Valor global
repassado até o final do
exercício de 2011
52,91 %

3

64.725.546,02

34.243.472,91

30.482.073,11

52,91 %

Qtd. de instrumentos com
vigência em 2012 e seguintes

Contratados

Repassados até 2011

Previstos para 2012

Resumo de prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ

na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse
Quadro A.6.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de
repasse.
Unidade Concedente
Nome: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
CNPJ: 60.453.032/0001-74
Exercício da
prestação das
contas

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)

Quantitativos e montante repassados
Convênios
Contas prestadas

2011
Contas NÃO prestadas
2010

UG/GESTÃO: 153031/15250

Contas prestadas
Contas NÃO prestadas

Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade
Montante Repassado
Quantidade

55

10
542.441.122,35

1
139.657.373,42

Termo de
Cooperação

Contratos de Repasse

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Montante Repassado
4
Quantidade
Contas prestadas
25.039.553,32
Montante
Repassado
2009
Quantidade
Contas NÃO prestadas
Montante Repassado
Quantidade
Anteriores a 2009 Contas NÃO prestadas
Montante Repassado
Fonte: Coordenadoria de Convênios e Departamento de Gestão Financeira.

6.5

1
8.319.935,62

Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e

Contratos de Repasse
Quadro A.6.5 – Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse.
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP
CNPJ: 60.453.032/0001-74
UG/GESTÃO: 153031/15250
Exercício
Instrumentos
da
Quantitativos e montantes repassados
Contratos de
prestação
Convênios
Repasse
das contas

2011

2010

2009

Quantidade de contas prestadas
Contas analisadas
Quantidade
Com prazo de análise
Contas Não analisadas
ainda não vencido
Montante repassado (R$)
Quantidade Aprovada
Contas
Quantidade Reprovada
analisadas
Com prazo de análise
Quantidade de TCE
vencido
Contas NÃO
Quantidade
analisadas
Montante repassado (R$)
Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Contas analisadas
Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
Contas NÃO analisadas
Montante repassado (R$)
Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Contas analisadas
Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Quantidade
Contas NÃO analisadas
Montante repassado

10
1
2.000.000,00
1

8
5.676.090,80
1

1
139.657.373,42
4

1

4
25.039.553,32

1
8.319.935,62

Exercícios
Quantidade
anteriores Contas NÃO analisadas
Montante repassado
a 2009
Fonte: Coordenadoria de Convênios e Departamento de Gestão Financeira.
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6.6

Análise crítica das transferências vigentes no exercício de 2011

Em atendimento à Recomendação MPF/PRSP nº 67/2008, bem como aos apontamentos
efetuados pela Controladoria-Geral da União em seus Relatórios de Auditoria, a UNIFESP no ano de
2011 não firmou nenhum convênio ou contrato não relacionado com suas finalidades institucionais, ou
em desacordo com a referida Recomendação do Ministério Público Federal. Com isso, a quantidade e
volume financeiro de transferências ocorridas diminuíram ao longo dos três últimos anos.
Visando regularizar e aprimorar a administração dos convênios celebrados pela UNIFESP,
a Reitoria dividiu a Divisão de Contratos, Convênios e Imóveis em Divisão de Contratos e Imóveis e
Coordenadoria de Convênios, criada pela Portaria nº 2.029, de 26 de novembro de 2010, atualizada pela
Portaria n° 2.796, de 30 de agosto de 2011, subordinada à Pró Reitoria de Administração.
Tal Coordenadoria tem a atribuição, entre outras, de acompanhar a tramitação dos
processos de convênios, prestar ao gestor e ao fiscal do convênio todo o apoio necessário ao bom
desempenho de suas atribuições, cadastrar e manter atualizado o registro de todos os convênios da
UNIFESP nos sistemas governamentais e internos, tudo isso visando garantir a publicidade, a legalidade e
a eficiência em todas as avenças firmadas pela universidade.
Informamos ainda que a UNIFESP tem atendido à recomendação para não firmar convênios
incompatíveis com sua missão institucional.
Considerando o interesse público na correta execução dos convênios e do correto
acompanhamento dos gastos públicos e em atendimento ao princípio constitucional da eficiência, foi
instituída no âmbito da UNIFESP a Comissão Permanente de Análise de Prestação de Contas de
Convênios, designada pela Portaria UNIFESP nº 1826, de 21 de outubro de 2010 com o objetivo de
analisar as prestações de contas dos convênios firmados por esta Universidade.
As transferências vigentes no exercício de 2011 são as abaixo indicadas:
21/2006 – Termo de Cooperação Técnica celebrado com o Município de Diadema visando
o desenvolvimento conjunto de ações destinadas à promoção de cursos de Graduação, Pós-Graduação e
Seqüenciais no Município de Diadema. Como resposta à demanda social e política de expansão das
vagas públicas no ensino superior e de interiorização das atividades das universidades federais, a
UNIFESP desenvolveu projeto de ampliação, tornando-se uma instituição multicampi a partir de 2007.
Para a consecução dos objetivos propostos no Termo de Cooperação, o Município de Diadema cedeu à
UNIFESP imóvel localizado à Rua Arthur Ridel, nº 275, Bairro Eldorado para implantação do campus
provisório. A UNIFESP por sua vez ficou responsável pela destinação de equipe de docentes para
administração e aplicação de cursos de graduação, pós-graduação e de capacitação. Ficou estipulado o
repasse por parte da UNIFESP de recursos financeiros necessários a execução das obras de adaptação do
imóvel. Os recursos repassados ao Município de Diadema totalizaram a importância de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais). Documentos comprobatórios da utilização dos recursos foram
encaminhados à UNIFESP para comprovação da regularidade. O imóvel foi doado à UNIFESP em 16 de
agosto de 2007.
657120 - Convênio Universitário firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde, UNIFESP
e a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina tem por objeto a execução de
serviços hospitalares e ambulatoriais a ser prestado à população, observada a sistemática de referência e
contra-referência do Sistema Único de Saúde. Cabe à SPDM a execução dos recursos advindos da
Secretaria de Estado da Saúde, observadas as metas estabelecidas no Plano Operativo.
Em 02 de maio de 2011 foi assinado o Termo Aditivo de Reti-Ratificação n° 01/2011, no
qual a UNIFESP deixou de figurar como partícipe, restando como convenentes apenas o Governo do
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Estado de São Paulo e a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. O órgão
responsável pelo pagamento passou a ser o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de
Estado da Saúde, sendo os recursos oriundos do Fundo Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde. O último
pagamento realizado pela UNIFESP a SPDM foi realizado em 05 de maio de 2011.
O Hospital São Paulo contribui com a missão institucional da Universidade por servir de
campo para a prática de atividades curriculares na área da saúde, razão pela qual se encontra formalmente
conveniado com a Instituição e devidamente credenciado como hospital de ensino pela Portaria
Interministerial nº 323/2011.
A UNIFESP mantém com a SPDM um Acordo de Cooperação, com o objetivo de
estabelecer o compartilhamento da gestão do Hospital São Paulo entre a SPDM e a Universidade.
O acompanhamento do convênio é realizado pelo Conselho Gestor do Hospital São Paulo
– Hospital Universitário, que é o órgão colegiado do Hospital Universitário da UNIFESP com funções
normativa, consultiva e deliberativa. O Conselho Gestor do Hospital São Paulo – Hospital Universitário
realiza reuniões periódicas para deliberar a cerca da aprovação das contas, sendo as reuniões registradas
em Atas e remetidas para ciência da Universidade.
Em 14 de setembro de 2011, após decisão do Conselho Universitário e publicada a
Resolução n° 65 em 20 de setembro de 2011, foi criada a Unidade Gestora do Hospital Universitário da
UNIFESP, visando dar maior transparência na gestão dos recursos. A gestão da Unidade Gestora do
Hospital Universitário será realizada pelo Conselho Gestor na forma disciplinada no Acordo de
Cooperação mantido entre a Universidade Federal de São Paulo e a SPDM.
No ano de 2011 foi repassada à SPDM/HU a importância de R$ 51.368.174,51 (cinqüenta
e um milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos).
702264/2008 - O convênio celebrado com a Prefeitura do Município de Diadema tem
como objetivo o estabelecimento de cooperação técnica interinstitucional entre os convenentes, visando o
desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à promoção do desenvolvimento tecnológico, à
capacitação e educação, em especial o desenvolvimento das seguintes atividades de planejamento,
implantação e desenvolvimento acadêmico-pedagógico de cursos de graduação e cursos técnicos de nível
médio no Município; captação de recursos para desenvolvimento de cursos e projetos, programas e ações.
O Município de Diadema cedeu à UNIFESP o imóvel da Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1.149 pelo prazo
de 5 (cinco) anos, ficando a UNIFESP responsável por repassar ao Município os recursos financeiros
necessários à execução das obras de adaptação do imóvel cedido. O repasse à Prefeitura sujeitou-se a
uma forma de controle mais segura para a Administração por meio do Portal dos Convênios/SICONV em
atendimento ao Decreto nº 6.170/2007 e à Portaria Interministerial nº 127/2008.
No ano de 2008 foi repassada à Prefeitura de Diadema a importância de R$ 300.043,64
(trezentos mil quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).
656785 – Convênio firmado com a Caixa Econômica Federal para possibilitar o acesso às
informações registradas no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI através do Sistema de Preços e Custos da Construção Civil – SIPCI via Internet, mantidos pela
Caixa Econômica Federal.
Considerando a orientação técnica às IFES, expedida pelo Ministério da Educação no ano
de 2008, para utilização do SINAPI para análise das projeções estimadas dos custos das obras inclusas no
Programa REUNI, a UNIFESP celebrou convênio com a CEF para utilização do sistema e treinamento
dos servidores.
No ano de 2011 não houve transferência à CEF.
749463/2010 – Acordo entre a UNIFESP e a SPDM/HU para compartilhamento de
atividades relacionadas ao ensino no âmbito da SPDM/Hospital São Paulo, enquanto hospital de ensino
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integrante do Sistema Único de Saúde, bem como as diretrizes para o desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa, extensão e de assistência do Sistema SUS realizadas no âmbito do Hospital São Paulo
(anexo).
Considerando que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação destinam créditos
orçamentários no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais
– REHUF para o compartilhamento dos Hospitais Universitários Federais entre as áreas da educação e da
saúde e disciplina o regime de pactuação com esses hospitais.
Considerando ainda que o Ministério da Educação destina créditos orçamentários no
âmbito do Programa Interministerial de Reforço e Manutenção dos Hospitais Universitários Federais para
a manutenção do Hospital São Paulo credenciado como hospital de ensino, buscou-se garantir uma forma
de controle mais segura para a Administração dos repasses feitos à SPDM por meio do registro do Acordo
no Portal dos Convênios/SICONV em atendimento ao disposto no Decreto nº 6.170/2007 e na Portaria
Interministerial nº 127/2008.
Os procedimentos de execução tais como licitações, contratos, documentos liquidados,
pagamentos e ingressos de recursos, são obrigatoriamente registrados no Portal para acompanhamento e
fiscalização por parte do Concedente. O acompanhamento do Acordo é feito pelo Conselho Gestor do
Hospital São Paulo – Hospital Universitário que é o órgão colegiado do hospital universitário da
UNIFESP com funções normativa, consultiva e deliberativa.
No ano de 2011 foi repassada à SPDM/HU a importância de R$ 27.633.847,22 (Vinte e
sete milhões, seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).
113/2011 - Convênio celebrado com a Academia Americana de Pediatria (American
Academy of Pediatrics - AAP - Estados Unidos da América) para obter os direitos autorais para edição
em português e distribuição no Brasil do Manual de Reanimação Neonatal (com DVD) da Academia
Americana de Pediatria, 6a edição.
O acordo visa a tradução e disponibilização em território nacional do manual técnico, no
qual ensina as boas práticas da reanimação do recém nascido em sala de parto.
A mortalidade de recém nascidos por asfixia neonatal ainda é grande no Brasil. Sua
redução, por meio do melhor atendimento do concepto ao nascer, levará à administração da mortalidade
infantil, o que é estratégico para atingir a 4ª meta do milênio do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), sendo o Brasil signatário desse plano, que inclui a redução da mortalidade
infantil em 2/3 (Dois Terços) entre 1990 e 2015.
Não temos como estipular o valor global para este acordo, pois será enviado a AAP a título
de royalties um adiantamento de US$ 3.000,00 (três mil dólares) e de US$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta
dólares), referente aos arquivos eletrônicos do material a ser traduzido.
O acordo prevê ainda a título de royalties o repasse a AAP no valor de 7% (sete por cento)
sobre o preço de cada trabalho traduzido para as primeiras 4.000 (quatro mil) cópias e de 8% (oito por
cento) sobre o preço de cada trabalho adicional.
No ano de 2011 foi repassada à AAP a importância de R$ 7.222,80 (Sete Mil Duzentos e
Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos), referente ao valor do adiantamento convertido em reais,
depositado em 29 de novembro de 2011.
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7.

Declaração da área responsável atestando as informações referentes a
contratos e convênios
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8. Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730,
de 10/11/1993
Os servidores entregaram a Declaração de Bens e Rendas ao Departamento de Recursos Humanos, salvo
aqueles que autorizaram o acesso à declaração anual apresentada à Receita Federal.

9. Informações sobre o funcionamento do sistema de controle da UJ
A Unifesp não dispõe de um programa institucional de avaliação de riscos, o que não nos permite
responder plenamente a essas perguntas, no entanto, seguem informações sobre a realidade atual dentro
dos aspectos solicitados.

9.1

Ambiente de Controle

A idéia de controle está vinculada às verificações da auditoria interna ou dos órgãos externos, o que cria
uma postura passiva dos setores com relação ao controle, concentrando as ações de alteração e melhorias
dos processos em problemas levantados em auditoria. No entanto, simultaneamente, notam-se
comprometimento em resolver os pontos críticos indicados, principalmente aqueles relacionados à
conformidade. Tal disposição para regularizar os procedimentos de gestão reflete a postura adotada pela
atual gestão da Reitoria e também o histórico de correções propostas ou determinadas por órgãos externos
à universidade. Outro fato importante para esse contexto é que a crise política que resultou na renúncia de
toda a Reitoria em 2008 ficou associada aos problemas de conformidade e à atuação da Controladoria
Geral da União e do Tribunal de Contas da União, tendo repercussão em toda a instituição.

9.2

Avaliação de risco

Consideramos o aspecto “risco” como critério para a seleção das atividades que serão auditadas,
identificando questões com maior probabilidade de causar impactos negativos aos objetivos da
universidade. Tomamos por parâmetro, principalmente, a experiência de auditorias anteriores, a
materialidade e a criticidade, o que nos direciona para a verificação de áreas com problemas mais
freqüentes e que possam acarretar em prejuízos financeiros de maior proporção. A probabilidade é
definida de maneira bastante subjetiva (experiências anteriores), enquanto a análise sobre impacto tende a
priorizar a materialidade em detrimento de outros fatores também importantes, como alinhamento ao
planejamento institucional.

9.3

Procedimentos de Controle

Os setores carecem de procedimentos realizados sistematicamente, com padrões de verificação e recursos
adequados para esta finalidade. Como ainda não há um programa de gerenciamento de riscos e tampouco
uma cultura de prevenção nesse sentido, os procedimentos de controle respondem a falhas que já
ocasionaram algum tipo de dano à eficiência ou à eficácia. O principal ponto negativo é, portanto, a falta
de uma ampla disseminação da importância do controle interno administrativo, de tal maneira que pontos
críticos sejam identificados no estágio inicial de seu ciclo. Em geral, quaisquer tarefas referentes à
verificação são definidas como competência da auditoria, como se a responsabilidade pela boa gestão dos
recursos públicos, que cabe a todo servidor, fosse transferida a um único setor. São recorrentes as
situações em que a Unidade de Auditoria Interna precisa esclarecer a outros setores a impossibilidade de
executar tarefas que configurem cogestão entre auditado e auditor.
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9.4

Informação e Comunicação

Os sistemas informatizados da área administrativa oferecem opções de controle para a maioria dos
setores, no entanto, podemos verificar que um ajuste fino em relação à atualização de dados seriam
relevantes para possibilitá-la o rápido registro e recuperação dos dados de controle, agilizando a
alimentação desses sistemas.
A Unidade de Auditoria Interna utiliza, em diversos trabalhos, os registros dos sistemas administrativos
como ponto de partida para verificações, de tal maneira que porcentagem de amostra, mensuração dos
efeitos referentes à materialidade, identificação de situações específicas com necessidade de fiscalização,
são feitas anteriormente ao contato com a unidade auditada, o que possibilita confrontar informações de
fontes diferentes.
Outro aspecto importante para a área de comunicação é a possibilidade de que informações sejam
enviadas rapidamente a todos os níveis hierárquicos da universidade por meio da intranet e de uma lista
que contempla todos os endereços de e-mail dos servidores. Deve-se notar que o espaço da intranet aceita
mensagens vindas de qualquer setor da universidade. Esse canal cria discussões que podem ser úteis para
evitar riscos, apesar de não ter qualquer pretensão nesse sentido.

9.5

Monitoramento

O acompanhamento das recomendações feitas pela Unidade de Auditoria Interna segue o prazo que se
julga necessário para execução das tarefas, total ou parcialmente. Uma verificação periódica dos itens
pendentes e dos prazos estipulados é feita para determinar a emissão de memorandos solicitando
informações sobre as medidas que devem ser implementadas.
Observamos o andamento das tarefas propostas, e caso esteja aquém do necessário, avaliamos as
justificativas apresentadas. Diante da situação exposta, definimos a dilação de prazo para atendimento, a
adequação das tarefas às possibilidades do setor, além disso, buscamos identificar a necessidade de
integração entre os setores para a resolução dos problemas, e em alguns casos, solicitamos a intervenção
da Reitoria para garantir a execução das correções.
Quanto às demandas da CGU e do TCU, a AUDIN atua como mediador e também como referência para
as unidades auditadas com relação a eventuais dúvidas. Fazemos também um trabalho similar ao
acompanhamento das pendências internas, observando as questões ainda não respondidas e alertando
sobre os prazos que devem ser respeitados.
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10. Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental
10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental
foram aplicados?
- Madeira e serragem com comprovação de origem
- Papel sulfite com certificação ambiental
- Produtos de limpeza biodegradáveis.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de
conteúdo reciclável.
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de
certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
- RoHS
- ISO 14001
- ISO 14000
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo
de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos
sobre o consumo de água e energia?
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
- Papel sulfite
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído
no procedimento licitatório?
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem
ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada
nos procedimentos licitatórios?
- Alguns casos, como pilhas recarregáveis.
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos.
- Em muitas licitações, são exigidos laudos como tempo de secagem de colas,
resistência de papel, metragem de escrita de uma caneta entre muitos outros.
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à
redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
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2
3
4
X

X

X
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X
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X
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impacto ambiental.
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras,
folders, comunicações oficiais, etc.)?
Seminários sobre Consciência Ambiental e algumas aulas do curso de
capacitação sobre resíduos de serviços de saúde .
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras,
folders, comunicações oficiais, etc.)?
Seminários sobre Consciência Ambiental e curso de capacitação sobre resíduos
de serviços de saúde.
Considerações Gerais: Questões de 1 a 9 respondidas por servidores do
Departamento de Compras, baseadas em: procedimentos e definições de
licitações efetuadas, informações do Memo DTI-UNIFESP – 0038/2012 e
considerações do senhor Cássio Giovanni. Questão 10 Sr. Carlos. Questões 11 a
13 respondidas individualmente por Cássio Giovanni, vice-coordenador e químico
da Comissão Institucional de Resíduos Químicos e Biológicos da UNIFESP.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:

X
X

X

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no
contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto
da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
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11. Informações sobre a gestão de patrimônio imobiliário de responsabilidade da
UJ
11.1 Discriminação Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de
Propriedade da União de Responsabilidade da UJ.
Quadro A.11.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União de responsabilidade da UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2011

EXERCÍCIO 2010

Estado de São Paulo

81

81

São Paulo

77

77

Osasco

1

1

São José dos Campos

1

1

Diadema

1

1

Guarulhos

1

1

Santos

0

0

Total

81

81

Fonte: Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria

11.2 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locado de
Terceiros.
Quadro A.11.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE
TERCEIROS PELA UJ
EXERCÍCIO 2011
EXERCÍCIO 2010

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Estado de São Paulo
São Paulo
Osasco
BRASIL
São José dos Campos
Diadema
Guarulhos
Santos
Total
Fonte: Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria

62
59
0
0
1
0
2
62

67
63
0
0
1
0
3
67

11.3 Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob
responsabilidade da UJ.
Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ

Despesa com Manutenção no
exercício

Valor do Imóvel
UG

153031
153031

RIP

Regime

Estado de
Conservação

Valor Histórico

7107.00358.500-1

21

4

R$

72.621,26

7107.00359.500-7

21

4

R$

274.385,56
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Data da
Avaliação

Valor Reavaliado

23/02/2001

R$

72.621,26

23/02/2001

R$

274.385,56

Imóvel

Instalações
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7107.00360.500-2

21

4

R$

59.809,18

153031

7107.00361.500-8

21

4

R$

365.242,84

153031

7107.00362.500-3

21

4

R$

171.664,13

26/12/2000

153031

7107.00363.500-9

21

4

R$

43.759,75

23/02/2001

R$

43.759,75

7107.00366.500-5

21

4

R$

27.747,90

23/02/2001

R$

27.747,90

153031

7107.00371.500-2

21

4

R$

37.432,15

23/02/2001

R$

37.432,15

153031

7107.00372.500-8

21

4

R$

274.385,56

23/02/2001

R$

274.385,56

153031

7107.00545.500-8

21

4

R$

6.717.942,20

23/02/2001

R$

6.717.942,20

153031

7107.00551.500-0

21

4

R$

74.159,56

23/02/2001

R$

74.159,56

153031

7107.00552.500-6

21

4

R$

54.640,57

23/02/2001

R$

54.640,57

7107.00553.500-1

21

4

R$

76.799,67

23/02/2001

R$

76.799,67

153031

7107.00554.500-7

21

4

R$

1.876.698,17

23/02/2001

R$

1.876.698,17

153031

7107.00555.500-2

21

4

R$

60.546,24

23/02/2001

R$

60.546,24

7107.00556.500-8

21

4

R$

79.025,96

23/02/2001

R$

79.025,96

153031

7107.00557.500-3

21

4

R$

52.473,60

23/02/2001

R$

52.473,60

153031

7107.00558.500-9

21

4

R$

171.254,35

26/12/2000

R$

171.254,35

7107.00559.500-4

21

4

R$

92.776,64

26/12/2000

R$

92.776,64

153031

7107.00560.500-0

21

4

R$

40.760,75

23/02/2001

R$

40.760,75

153031

7107.00562.500-0

21

4

R$

53.574,57

23/02/2001

R$

53.574,57

153031

7107.00563.500-6

21

4

R$

45.410,75

23/02/2001

R$

45.410,75

153031

7107.00564.500-1

21

4

R$

60.546,24

23/02/2001

R$

60.546,24

153031

7107.00565.500-7

21

4

R$

1.034.778,33

26/12/2000

R$

1.034.778,33

153031

7107.00566.500-2

21

4

R$

79.780,00

23/02/2001

R$

79.780,00

7107.00567.500-8

21

4

R$

75.628,40

23/02/2001

R$

75.628,40

153031

7107.00574.500-6

21

4

R$

40.685,10

23/02/2001

R$

40.685,10

153031

7107.00577.500-2

21

4

R$

1.097.109,00

23/02/2001

R$

1.097.109,00

7107.00578.500-8

21

4

R$

46.852,25

23/02/2001

R$

46.852,25

153031

7107.00579.500-3

21

4

R$

37.432,15

23/02/2001

R$

37.432,15

153031

7107.00580.500-9

21

4

R$

52.054,33

23/02/2001

R$

52.054,33

7107.00581.500-4

21

4

R$

40.810,10

23/02/2001

R$

40.810,10

153031

7107.00582.500-0

21

4

R$

1.028.244,90

23/02/2001

R$

1.028.244,90

153031

7107.00583.500-5

21

4

R$

45.511,47

23/02/2001

R$

45.511,47

153031

7107.00584.500-0

21

4

R$

40.685,10

23/02/2001

R$

40.685,10

153031

7107.00585.500-6

21

4

R$

65.555,81

23/02/2001

R$

65.555,81

153031

7107.00586.500-1

21

4

R$

247.904,00

R$

247.904,00

153031

7107.00587.500-7

21

4

R$

111.706,62

153031

7107.00588.500-2

21

4

R$

153031

7107.00592.500-4

21

4

153031

7107.00593.500-0

21

7107.00594.500-5

21

153031
153031

153031

153031

153031

153031

153031

153031

153031

153031

26/12/2000

R$

59.809,18

26/12/2000

R$

365.242,84

23/02/2001

R$

171.664,13

24/02/2001

R$

111.706,62

131.830,65

25/02/2001

R$

131.830,65

R$

5.308.287,51

26/02/2001

R$

5.308.287,51

4

R$

252.094,00

27/02/2001

R$

252.094,00

4

R$

424.347,84

28/02/2001

R$

424.347,84

7107.00595.500-0

21

4

R$

54.472,85

01/03/2001

R$

54.472,85

7107.00596.500-6

21

4

R$

2.206.480,80

02/03/2001

R$

2.206.480,80

7107.00597.500-1

21

4

R$

74.557,65

03/03/2001

R$

74.557,65

153031

7107.00598.500-7

21

4

R$

37.432,15

04/03/2001

R$

37.432,15

153031

7107.00599.500-2

21

4

R$

195.240,48

05/03/2001

R$

195.240,48

7107.00600.500-6

21

4

R$

64.132,20

06/03/2001

R$

64.132,20

153031

7107.00601.500-1

21

4

R$

30.052,80

07/03/2001

R$

30.052,80

153031

7107.00602.500-7

21

4

R$

63.625,86

08/03/2001

R$

63.625,86

153031

7107.00603.500-2

21

4

R$

27.747,90

09/03/2001

R$

27.747,90

153031

7107.00604.500-8

21

4

R$

28.921,14

10/03/2001

R$

28.921,14

153031

7107.00605.500-3

21

4

R$

43.435,10

11/03/2001

R$

43.435,10

153031

153031

153031
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7107.00606.500-9

21

4

R$

51.006,19

12/03/2001

R$

51.006,19

153031

7107.00608.500-0

21

4

R$

204.196,68

13/03/2001

R$

204.196,68

153031

7107.00736.500-6

21

4

R$

1.500.098,00

15/03/2001

R$

1.500.098,00

153031

7107.00877.500-3

21

4

R$

250.000,00

16/03/2001

R$

250.000,00

7107.00879.500-4

21

4

R$

250.000,00

17/03/2001

R$

250.000,00

153031

7107.00881.500-5

21

4

R$

163.000,00

18/03/2001

R$

163.000,00

153031

7107.00883.500-6

21

4

R$

250.000,00

19/03/2001

R$

250.000,00

7107.00885.500-7

21

4

R$

165.000,00

20/03/2001

R$

165.000,00

153031

7107.00887.500-8

21

4

R$

109.000,00

21/03/2001

R$

109.000,00

153031

7107.00889.500-9

21

4

R$

180.000,00

22/03/2001

R$

180.000,00

153031

7107.00891.500-0

21

4

R$

160.000,00

23/03/2001

R$

160.000,00

153031

7107.00893.500-0

21

4

R$

155.000,00

24/03/2001

R$

155.000,00

153031

7107.00895.500-1

21

4

R$

125.000,00

25/03/2001

R$

125.000,00

7107.00897.500-2

21

4

R$

216.500,00

26/03/2001

R$

216.500,00

153031

7107.00899.500-3

21

4

R$

135.000,00

27/03/2001

R$

135.000,00

153031

7107.00901.500-2

21

4

R$

414.636,10

28/03/2001

R$

414.636,10

153031

7107.00903.500-3

21

4

R$

442.661,75

29/03/2001

R$

442.661,75

153031

7107.00905.500-4

21

4

R$

258.876,40

23/02/2001

R$

258.876,40

153031

7107.00907.500-5

21

4

R$

1.243.923,00

01/09/2005

R$

1.243.923,00

153031

7107.00909.500-6

21

4

R$

172.014,87

23/02/2001

R$

6377.00001.500-8

21

4

R$

6.689.037,09

21

3

R$

6.037.475,55

21

3

R$

18.000.000,00

21

4

R$

3.600.200,00

21

4

R$

25.000.000,00

21

4

R$

22.629.130,00

153031

153031

153031

153031

153031
153031

6477 00022.500-9

153031

7107.00981.500-9

153031

7099 00529.500-6

153031

6789 00029.500-0

153031

7107 01054.500-1

23/07/2008
05/09/2007
24/08/2009
02/03/2010
22/01/2008
02/12/2010

172.014,87

R$

6.689.037,09

R$

6.037.475,55

R$

18.000.000,00

R$

3.600.200,00

R$

25.000.000,00

R$

22.629.130,00

Total

Fonte: Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria
Nota: O levantamento de despesas com manutenção no exercício foi solicitado ao Departamento de Engenharia para que seja possível atualizar
o valor avaliado dos imóveis. O prazo para atendimento, conforme acertos com a Controladoria-Geral da União em seu último relatório, será
até 30/04/2012.
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12. Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ
12.1

Gestão de Tecnologia da Informação (TI)

Gestão de TI da UJ
Quesitos a serem avaliados
1

Avaliação
2 3 4

5

Planejamento
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como
um todo.
O novo PDI 2011-2015 da UNIFESP foi aprovado pelo Conselho Universitário no mês de
Dezembro/2010 e encaminhado para o MEC para homologação.
No mês de Fevereiro/2012 a Secretaria de Planejamento foi transformada em PróReitoria de Planejamento devido a importâncida dada pela Reitoria na questão da
governança corporativa.
8.

☺

Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.
O último Plano Diretor de Tecnologia da Informação foi desenhado e aprovado no ano
de 2010, continuando em vigor. Encontra-se em fase de elaboração o novo
Planejamento Estratégico - PETI da UNIFESP para o período de 2012-2015 e o PDTI
2012/2013, em conclusão até o final do 1º semestre/2012.

9.

☺

Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.
A priorização é decidida por base nas decisões da Reitoria, do Comitê Estratégico de
Tecnologia da Informação - CETI e do Comitê Técnico de Tecnologia da Informação CTTI e é revisado periodicamente de acordo com as demandas mais urgentes.

Recursos Humanos de TI
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.
Dados atualizados em 25/08/2011

☺

39 (nível médio) + 39
(nível superior) =
78 servidores de TI

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
Infelizmente a única carreira na UNIFESP é a do TAE – Técnico administrativo em
Educação, não tendo ainda uma carreira específica para a área de TI.

☺

Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente
com segurança da informação.

☺

Foi realizado um comprometimento com o CGU da criação de uma Divisão de
Segurança da Informação até o final do 1º semestre/2012.
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída
mediante documento específico.

☺

Foi realizado um comprometimento com o CGU da elaboração da Política de Segurança
da Informação (PSI) até o final do 1º semestre/2012.
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
6. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ.

☺

Encontra-se em fase de elaboração o novo Planejamento Estratégico - PETI da
UNIFESP para o período de 2012-2015 e o PDTI 2012/2013, em conclusão até o final do
1º semestre/2012 e esta avaliação está sendo realizada.
6.

O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.
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Não existe metodologia padrão definida.
7.

8.

É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes.

☺

Ainda não.
Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.
Para as novas contratações realizadas no 2º semestre/2011 já começaram a seguir a
normativa da IN 04/2010/MPOG seguindo a recomendação de se definir o acordo de
nível de serviço.

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ.
8. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.

☺

Aprox. 10% dos
serviços terceirizados

☺

Sim, são também considerados beneficios no âmbito institucional.
13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de
gestão de contratos de bens e serviços de TI.
Houve capacitação na área de gestão de contratos de bens e serviços de TI seguindo a
nova normativa IN 04/2010/MPOG realizado no 1º semestre/2011 com profissional do
Ministério do Planejamento e Gestão.
Todas as novas contratações realizadas no 2º semestre/2011 já começaram a seguir
esta normativa.

☺

14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos
e serviços de TI terceirizados?
Para os serviços muito especializados não é necessária. Para os novos produtos foram
considerados aspectos de transferência de conhecimento e treinamento para correta
utilização dos mesmos.

☺

Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: .O aplicada ao contexto da UJأSignifica que a afirmativa é integralmente N
(2) Parcialmente inválida: em sua ,porém ,fica que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJSigni
.minoria
(3) Neutra: o do fundamento descrito na afirmativa no مo de aplicaçمcomo afirmar a proporç لo hمSignifica que n
.contexto da UJ
(4) Parcialmente válida: .em sua maioria ,porém ,afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ Significa que a
(5) Totalmente válida: .Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ

13. Informações sobre a utilização de cartões de pagamento do governo federal
Não foram constatado pagamentos a título de Pronto Pagamento através de cartões corporativos
do governo federal no exercício de 2011.

14. Renúncia Tributária
Esta instituição não praticou apropriação em debita junto aos seus fornecedores e
prestadores de serviços.
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15. Informações sobre as providências adotadas para atender às deliberações
do TCU
15.1 Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

1

TC-018.148/2008-5

Acórdão 2702/2010 – TCU
2ª. Câmara

Itens
1.5.1., 1.5.2.,
1.5.3, 1.5.7.,
1.5.8., 1.5.10.,
1.5.13., 1.5.16.,
1.5.17., 1.5.18.,
1.5.25., 1.5.28.,
1.5.31. e 1.6.1

Tipo

Comunicação Expedida

DE

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG

Descrição da Deliberação:
Cumpre informar que o Acórdão em epígrafe foi proferido no processo de auditoria de natureza operacional (TC018.148/2008-5) realizada com a finalidade de avaliar o relacionamento da Universidade Federal de São Paulo com a sua
Fundação de Apoio (FAp/UNIFESP), tendo sido posteriormente monitorado o cumprimento das medidas constantes,
processo TC-032.864/2010-8, com a prolação do Acórdão 10989/2011 – TCU – 2ª. Câmara. Abaixo, relação de
determinações consideradas cumpridas, conforme disposição do citado monitoramento:
1.3.2. considerar atendias as determinações constantes dos subitens 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3, 1.5.7., 1.5.8., 1.5.10., 1.5.13.,
1.5.16., 1.5.17., 1.5.18., 1.5.25., 1.5.28., 1.5.31. e 1.6.1 do Acórdão 2702/2010-TCU-2ª. Câmara.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
2

Processo
TC 029.590/2010-8

Acórdão
Acórdão 3061/2011 – TCU
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Itens
9.3.1., 9.3.2.,

Tipo
DE

Comunicação Expedida
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2ª. Câmara

9.3.3.

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG

Descrição da Deliberação:
SUMÁRIO: PESSOAL. PENSÃO CIVIL. LAUDO MÉDICO. INVALIDEZ POSTERIOR AO ÓBITO DO
INSTITUIDOR. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
É ilegal ato de concessão de pensão civil, com fundamento no art. 217, inciso iI, alínea “e”, da Lei nº 8.112/1990, cuja
invalidez foi atestada por laudo médico de junta médica oficial em data posterior ao óbito do instituidor da pensão.
9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo que:
9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado
cujo ato foi considerado ilegal, alertando-o que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não o
exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento desse recurso;
9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
notificação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópias dos documentos que
comprovem a data em que o interessado teve ciência desta deliberação;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Departamento de Recursos Humanos

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
As determinações contidas no Acórdão foram atendidas, com a cessação do pagamento considerado ilegal.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Acórdão 4800/2011 – TCU
3
TC 025.876/2009-6
2ª. Câmara
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Itens
9.4.1., 9.4.2.,
9.4.3. e 9.4.4.

Tipo

Comunicação Expedida

DE

DOU 12/07/11
Código SIORG

Descrição da Deliberação:
SUMÁRIO: PESSOAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE URP RELATIVA A
FEVEREIRO DE 1989. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE
REGISTRO. LEGALIDADE DOS DEMAIS ATOS. CONCESSÃO DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA
AOS INTERESSADOS.
É ilegal a incorporação ad aeternum das parcelas de URP aos proventos do servidor, após a data-base seguinte à que
serviu de referência ao julgado, senão quando expressamente determinado no comando da decisão judicial e na forma de
vantagem pessoal nominalmente identificada, observado, contudo, o procedimento estabelecido no Acórdão nº
2.161/2005-TCU-Plenário (subitens 9.2.1.1 e 9.2.1.2).
9.4. determinar à Universidade Federal de São Paulo que:
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência
desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts.
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71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU;
9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada cujo
ato foi considerado ilegal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a
exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos;
9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópias dos documentos que
comprovem a data em que a interessada teve ciência desta deliberação;
9.4.4. ajuste o valor da URP pago aos servidores aposentados na forma determinada no subitem 9.2.1.2 do Acórdão nº
2.161/2005-TCU-Plenário;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Departamento de Recursos Humanos

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
As determinações contidas no Acórdão foram atendidas, com a cessação do pagamento considerado ilegal.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Itens
Acórdão 7470/2011 – TCU 9.2.1., 9.2.2. e
4
TC 005.459/2010-9
2ª. Câmara
9.2.3.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Tipo

Comunicação Expedida

DE

DOU 14/09/2011
Código SIORG

Descrição da Deliberação:

SUMÁRIO: PESSOAL. ADMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE
EXIGIDO PARA O CARGO. ART. 5º, INCISO IV, LEI Nº 8.112/1990. ILEGALIDADE.
NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
9.2. determinar Universidade Federal de São Paulo que:
9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir
da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto
nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno do TCU, sob pena de multa e
ressarcimento das quantias pagas, após ciência desta deliberação, nos termos do art. 261, caput, do Regimento Interno do
TCU;
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da notificação, do inteiro teor desta deliberação à
interessada cujo ato foi considerado ilegal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso os recursos não sejam providos;
9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação, cópia do documento que
comprove a data em que a interessada teve ciência desta deliberação;

Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Departamento de Recursos Humanos

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
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As determinações contidas no Acórdão foram atendidas, com a cessação do pagamento considerado ilegal.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Acórdão 9699/2011 – TCU
5
TC 014.535/2011-4
2ª. Câmara
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Itens
9.3.1., 9.3.2.,
9.3.3. e 9.3.4.

Tipo

Comunicação Expedida

DE

DOU 19/10/2011
Código SIORG

Descrição da Deliberação:
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DESTACADO DE PERCENTUAL DECORRENTE DE
PLANO ECONÔMICO. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15(quinze) dias, o pagamento decorrente da vantagem denominada URP (26,05%),
ora considerada irregular, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da
autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor do presente Acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo
proveniente de eventual interposição de recursos não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação, em caso de não provimento;
9.3.3. no prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes da data em que a interessada
tomou conhecimento da decisão desta Corte; e
9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação do Tribunal, no prazo de trinta
dias, a contar da ciência desta deliberação, nos termos do § 1º do art. 15 da IN/TCU nº 55/2007.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Departamento de Recursos Humanos

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
As determinações contidas no Acórdão foram atendidas, com a cessação do pagamento considerado ilegal.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Itens
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Tipo

Comunicação Expedida

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Acórdão 10962/2011 –
9.4.1., 9.4.2. e
TCU 2ª. Câmara
9.5.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
6

TC 023.204/2011-7

DE

DOU 14/11/2011
Código SIORG

Descrição da Deliberação:
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. EXERCÍCIO DA MESMA ATIVIDADE
LABORAL EM OUTRA ENTIDADE. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO DOS ATOS. LEGALIDADE E
REGISTRO DOS DEMAIS ATOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA ÀS DEVIDAS INSTÂNCIAS.
9.4. determinar à Universidade Federal de São Paulo que:
9.4.1 com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte,
faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, contados a partir da ciência da
deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;
9.4.2. comunique as interessadas acerca da presente deliberação, alertando-as de que o efeito suspensivo decorrente
de eventual interposição de recurso não as eximirão da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva
notificação, em caso de não provimento;
9.5. esclarecer à unidade de origem que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e
o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade verificada, nos termos do art.
262, § 2º, do Regimento Interno.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Departamento de Recursos Humanos

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
As determinações contidas no Acórdão foram atendidas, com a cessação do pagamento considerado ilegal.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

15.2 Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Quadro A. 15.2 – Situação das Deliberações do TCU que permanecem Pendentes de Atendimento no Exercício
eliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Itens
Não atendidos
1.5.4., 1.5.9.,
1.5.12., 1.5.14.,
1.5.15., 1.5.20.,
1.5.22., 1.5.23.,
Acórdão 2702/2010 – TCU 1.5.26., 1.5.27.,
1
TC-018.148/2008-5
2ª. Câmara
1.5.29. e 1.5.30
Parcialmente
atendidos
1.5.5., 1.5.6.,
1.5.11., 1.5.19.
e 1.5.21.
Acórdão 10989/2011 – TCU
1.3.6.1. ao
TC 032.864/2010-8
2ª. Câmara (monitoramento)
1.3.6.5.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
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Tipo

Comunicação Expedida

DE

DE
Código SIORG

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Deliberação:
Cumpre informar que o Acórdão 10989/2011 é oriundo do processo de monitoramento de cumprimento das medidas
constantes do Acórdão 2702/2010, este proferido no processo de auditoria de natureza operacional (TC-018.148/2008-5)
realizada com a finalidade de avaliar o relacionamento da Universidade Federal de São Paulo com a sua Fundação de
Apoio (FAp/UNIFESP).
Abaixo, relação de determinações consideradas parcialmente cumpridas, assim como não cumpridas e reiteradas:
1.3.3. considerar não atendidas as de terminações constantes dos subitens 1.5.4., 1.5.9., 1.5.12., 1.5.14., 1.5.15., 1.5.20.,
1.5.22., 1.5.23., 1.5.26., 1.5.27., 1.5.29., 1.5.30.;
Considerar parcialmente atendidas as determinações constantes dos subitens 1.5.5., 1.5.6., 1.5.11., 1.5.19. e 1.5.21.;
1.3.6. Determinar à UNIFESP que, no prazo de 90 (noventa dias), a contar da ciência da notificação, adote medidas no
sentido de regularizar as seguintes pendências:
1.3.6.1: os procedimentos de controle sobre os limites impostos pelos normativos em relação ao teto máximo de valores
remuneratórios a serem recebidos pelos docentes e servidores, bem como a avaliação da compatibilidade da carga horária
do bolsista em relação à sua jornada de trabalho;
1.3.6.2: a fiscalização da Unifesp sobre a regularidade das licitações no âmbito da fundação de apoio (contratos regidos
pela Lei 8.958 de 1994);
1.3.6.3. o detalhamento de preços de cada item de despesas nos serviços a serem executados nas propostas apresentadas
pela FAp para gerenciamento de projetos;
1.3.6.4. as despesas realizadas com o processo seletivo público para o concurso de residência da Unifesp para 2011 –
pagamento a professores;
1.3.6.5. a implementação da transferência da editora da Unifesp;
Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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15.3 Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

1

RA 201108963 gestão 2010

2.2.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 004/Item 2.2.2.1

Recomendação: Fazer constar de seu regimento interno a participação dos servidores na
instituição dos procedimentos, instruções operacionais ou código de ética.
Nº da Recomendação: 005/Item 2.2.2.1

Recomendação: Instituir canais de comunicação para fomentar e recepcionar as contribuições
apresentadas pelos servidores para instituição de procedimentos e instruções operacionais.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
De acordo com o Estatuto e Regimento Geral da Unifesp, toda a comunidade Universitária está representada em conselhos,
incluindo o Conselho Universitário – CONSU-, Conselhos Superiores, Conselhos de Campi, Congregações e Conselhos de
Departamento. A comunidade universitária inclui os servidores, corpo docente e técnico administrativo em educação e
corpo discente.
Síntese dos resultados obtidos
Consoante nota técnica 1.869/2011/CGUSP/CGU/PR, que trata da Primeira Avaliação efetuada pela CGU acerca do Plano de
Providências da Universidade Federal de São Paulo sobre o Relatório de Auditoria 201108963, as Recomendações foram
consideradas pelo Órgão de Controle Interno como atendidas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

2

RA 201108963 gestão 2010

2.2.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 008/Item 2.2.2.1

Recomendação: Contemplar no Plano Institucional da Unifesp as seguintes informações:
. Objetivos e metas;
79

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
. Processos críticos;
. Diagnóstico, probabilidade e meios de mitigação de riscos;
Níveis de riscos operacionais:
. Acompanhamento/atualização dos riscos identificados;
. Mensuração e classificação dos riscos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015, documento elaborado de forma participativa que
estabelece os objetivos, as metas e as atividades acadêmicas pretendidas pela Universidade, aprovado pelo Conselho
Universitário em 13 de Julho de 2011, serão conduzidas pela Secretaria de Planejamento atividades que contemplem os
seguintes tópicos:
−

Mapeamento dos processos críticos;

−

Elaboração de diagnóstico através da consolidação dos processos críticos;

−

Levantamento de probabilidade e meios de mitigação de riscos acompanhado de avaliação contínua;

−

Processo de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015 através de Comissão de Revisão.

Síntese dos resultados obtidos
Consoante nota técnica 1.869/2011/CGUSP/CGU/PR, que trata da Primeira Avaliação efetuada pela CGU acerca do Plano de
Providências da Universidade Federal de São Paulo sobre o Relatório de Auditoria 201108963, a Recomendação foi
considerada pelo Órgão de Controle Interno como atendida.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

3

RA 201108963 gestão 2010

2.1.1.1.

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 009/Item 2.2.2.1

Recomendação: Elaborar norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e
inventário de bens e valores de sua responsabilidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
A Unifesp possui sistema de registro e controle patrimonial totalmente informatizado, com
cadastro/consultas/relatórios/arquivos txt. Etc. totalmente integrado com todas as unidades administrativas.

opções de

Guarda – Para cada bem distribuído na Unifesp há um termo de responsabilidade (carga) no qual o consignatário
se responsabiliza pela guarda e uso do material, obrigando-o comunicar a Seção de Registro e Controle
Patrimonial qualquer ocorrência verificada com o bem, sejam: transferência, quebra, ociosidade, desaparecimento
80

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
e inservilidade;
Há uma ferramenta dentro da Intranet/Unifesp “Inventário Patrimônio OnLine” onde todos os consignatários tem
acesso e podem realizar o seu próprio inventário,
Estoque – A Unifesp não estoca bens patrimoniais, todos os bens adquirido são entregues imediatamente ao
requisitante;
Síntese dos resultados obtidos
Consoante nota técnica 1.869/2011/CGUSP/CGU/PR, que trata da Primeira Avaliação efetuada pela CGU acerca do Plano de
Providências da Universidade Federal de São Paulo sobre o Relatório de Auditoria 201108963, a Recomendação foi
considerada pelo Órgão de Controle Interno como atendida.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

4

RA 201108963 gestão 2010

2.1.1.1.

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 010/Item 2.2.2.1

Recomendação: Manter procedimento de acompanhamento sistemático dos controles internos
implementados nos diversos setores.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
Os controles internos das Setoriais da Instituição são, dentro do possível, avaliados e acompanhados conforme previsão de
execução de trabalhos da Auditoria Interna, cujos assuntos e áreas de atuação são delimitados no Plano Anual de
Atividades da Unidade.
Síntese dos resultados obtidos
Consoante nota técnica 1.869/2011/CGUSP/CGU/PR, que trata da Primeira Avaliação efetuada pela CGU acerca do Plano de
Providências da Universidade Federal de São Paulo sobre o Relatório de Auditoria 201108963, a Recomendação foi
considerada pelo Órgão de Controle Interno como atendida, passível de verificação em próximas auditorias.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

5

RA 201108963 gestão 2010

2.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 2.2.1.1

2.b. Recomendação: Recomendamos que a auditoria interna defina uma rotina de
acompanhamento das recomendações constantes de seus relatórios.
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Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
A Unidade de Auditoria Interna sistematizará o acompanhamento das recomendações expedidas, de acordo com sua
capacidade operacional e dos recursos humanos e materiais disponíveis no setor.
Síntese dos resultados obtidos
Consoante nota técnica 1.869/2011/CGUSP/CGU/PR, que trata da Primeira Avaliação efetuada pela CGU acerca do Plano de
Providências da Universidade Federal de São Paulo sobre o Relatório de Auditoria 201108963, a Recomendação foi
considerada pelo Órgão de Controle Interno como atendida, passível de verificação em próximas auditorias.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

6

RA 201108963 gestão 2010

6.2.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 6.2.1.2

Recomendação: Recomendamos que a unidade proceda à realização de orçamentos prévios às
contratações mesmo que por dispensa de licitação.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
O Departamento de Importação e Compras da UNIFESP já adotou o procedimento de realizar consulta prévia ao mercado,
mesmo nas contratações realizadas por dispensa de licitação em razão do baixo valor, como pode ser observado na
contratação do mesmo serviço para o ano de 2011, executada no processo nº 23089.003932/2010-67.
Síntese dos resultados obtidos
Consoante nota técnica 1.869/2011/CGUSP/CGU/PR, que trata da Primeira Avaliação efetuada pela CGU acerca do Plano de
Providências da Universidade Federal de São Paulo sobre o Relatório de Auditoria nº 201108963 gestão 2010, a
Recomendação foi considerada pelo Órgão de Controle Interno como atendida.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

7

RA 201108963 gestão 2010

6.1.2.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 6.1.2.2
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Recomendação: Recomendamos que a unidade faça constar no processo a base para o cálculo
dos preços de referência utilizados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
O caso ora em tela se trata da compra de insumos médicos, realizado por Pregão Eletrônico, com recursos advindos do
programa CAPES PROAP, sem ter sido realizada a devida prévia pesquisa de preço para alguns itens.
Esclarecemos, inicialmente, que tal recurso é, mormente, recebido pela UNIFESP após o primeiro semestre de cada ano, o
que torna difícil sua utilização em tempo hábil, em razão do referido curto prazo e da particularidade dos materiais
solicitados, que muitas vezes não admitem padronização em vista da diversidade das pesquisas realizadas.
Inobstante, o Departamento de Importação e Compras da UNIFESP, a partir do exercício de 2011, buscou realizar junto à
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, responsável pela verba CAPES PROAP, um trabalho de planejamento prévio
das demandas de materiais e serviços, de forma que, no momento do ingresso do referido recurso nos cofres da UNIFESP,
já tenhamos grande parte dos materiais e serviços definidos, o que facilita a realização da pesquisa de mercado prévia.
Por fim, ressaltamos que a partir de 22/08/2011, o governo federal implantou nova plataforma nacional de divulgação de
compras, denominada SIASGNET, que obriga os órgãos federais a registrarem no sistema, ao menos, uma proposta
comercial válida com o respectivo CNPJ, alteração esta que efetivamente garante a realização da pesquisa prévia ao
procedimento licitatório.
Síntese dos resultados obtidos
Consoante nota técnica 1.869/2011/CGUSP/CGU/PR, que trata da Primeira Avaliação efetuada pela CGU acerca do Plano de
Providências da Universidade Federal de São Paulo sobre o Relatório de Auditoria 201108963, a Recomendação foi
considerada pelo Órgão de Controle Interno como atendida, passível de verificação em próximas auditorias.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

8

201111196

1.1.1.1.

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Recomendação:
RECOMENDAÇÃO: 001
Compatibilizar os locais e os quantitativos contratados com os executados pela empresa e fiscalizados e pagos pela
UNIFESP.
RECOMENDAÇÃO: 002
Capacitar o gestor e o fiscal do contrato a fim de que sejam cumpridas as regras e as diretrizes dispostas na Instrução
Normativa M POG/SLTI nº02/2008.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
RECOMENDAÇÃO: 001
No terceiro termo aditivo ao contrato 80/2008, subscrito em 30 de abril de 2010, já havia sido celebrado para compatibilizar
todos os imóveis que são limpos, sendo respeitados os quantitativos da relação pessoa/metro quadrado de acordo com o
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estabelecido pela IN 2/2008 da SLTI/MPOG.
RECOMENDAÇÃO: 002
O fiscal do contrato já participou do curso de capacitação, contratação de serviços e inovações introduzidas pela IN 02/2008,
nos dias 17 e 18 de novembro de 2008, organizado pela Empresa NDJ – Simpósios e Treinamentos Ltda, estando
devidamente capacitado sobre a IN 02/2008 da SLTI/MPOG.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

9

201111196

1.1.2.1.

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

Descrição da Recomendação:
RECOMENDAÇÃO: 001
Excluir do contrato de prestação de serviços de limpeza todas as áreas que não fazem parte da UNIFESP.
RECOMENDAÇÃO: 002
Apurar e restituir aos cofres públicos os valores pagos irregularmente, desde o início do contrato,
pelos serviços de prestação de limpeza e de coleta de lixo em associações e organizações privadas.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Síntese da providência adotada:
RECOMENDAÇÃO: 001
Conforme recomendado, a UNIFESP interrompeu a prestação dos serviços de limpeza nos Imóveis, encaminhando o ofício
informando as entidades que a partir de 30.10.2011 não seriam mais realizados tais serviços.
RECOMENDAÇÃO: 002
A UNIFESP, através dos apontamentos efetuados, realizou os cálculos, baseados nos custos atuais, com os devidos reajustes,
enviando às entidades a notificação de recolhimento dos valores apurados através de Guia de Recolhimento da União. A
coleta do lixo efetuada no Instituto Paulista de Reumatologia e no Instituto Paulista de Doenças Infecciosas e Parasitárias não
gera ônus à UNIFESP, ou seja, jamais houve cobranças pela empresa prestadora do serviço
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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15.4 Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de
atendimento no exercício
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

1

RA 201108963, gestão 2010

1.1.1.1

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 1.1.1.1
Recomendação: Recomendamos a observância do Decreto 3505/2000, em termos de Política de Segurança da Informação.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
1.1 Providências a serem implementadas
Capacitação de servidores de todas as unidades da UNIFESP em Gestão de riscos
de TI
Criação do Comitê de Gestão de Segurança da Informação e gestão de riscos de
TI
Construção do mapa de riscos de TI da UNIFESP
Capacitação de servidores de todas as unidades da UNIFESP em Gestão de
Segurança da Informação
Realização de palestra informativa sobre riscos de TI e Segurança da Informação
– público-alvo: Reitoria e área administrativa
Construção e aprovação do Plano de Gestão de Segurança da Informação da
UNIFESP
Construção das principais políticas relacionadas a Gestão de Segurança da
Informação
Desenvolvimento de um sistema de classificação de dados e informações

1.2. Prazo de
Atendimento
realizado no mês de
agosto/2011
Até 01/12/2011
Até 01/03/2012
Até 01/03/2012
Até 01/07/2012
Até 01/07/2012
Até 01/12/2012
Até 01/12/2012

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

2
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2.2.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
85

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 2.2.2.1

Recomendação: Utilizar mecanismos de divulgação e conscientização a todos os níveis da
Unidade acerca da importância dos controles internos para a Unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Está em vias de aprovação o Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna, que deverá ser disponibilizado no
sítio eletrônico da Instituição.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

3

RA 201108963, gestão 2010

2.2.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 003/Item 2.2.2.1

Recomendação: Elaborar manuais ou outros instrumentos com normas e procedimentos
prevendo sistemas de autorizações e aprovações, linhas de autoridade claramente definidos e o
estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Justificativa para o seu não cumprimento:
Por meio da aprovação do Estatuto da Unifesp e de seu Regimento Geral (aprovado em 31/8/2011) foram definidas
as linhas de autoridade e hierarquia. Está sendo estabelecido o organograma da Universidade. As normas e
procedimentos de alguns setores conforme constam do relatório da CGU já são utilizados e públicos. Todos os
setores abrangidos pelo Regimento Geral estão elaborando normas e procedimentos que constam de seus
regulamentos internos. Contudo, já foram criadas as seguintes normativas: 1- Serviços de transportes da
UNIFESP; 2- Utilização de anfiteatros. Além disso, está sendo elaborada a normativa dos bens patrimoniais,
protocolo e em fase de finalização o manual dos gestores e fiscais de contrato, que será apresentado no próximo
Conselho de Administração da UNIFESP no dia 13/03/2012. Com relação aos manuais relativos aos demais
procedimentos, eles serão elaborados até dezembro de 2012.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Como o demonstrado, os gestores da UNIFESP estão trabalhando para elaborar as normas e procedimentos administrativos
da UNIFESP. Eles serão finalizados até o término do ano de 2012.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
86

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

4
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2.2.2.1

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 007/Item 2.2.2.1

Recomendação: Manter organograma atualizado e acessível aos servidores.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
O organograma da UNIFESP está sendo finalizado. Para isso, foi criado um grupo de trabalho, através da portaria Reitoria
2.909 de 14 de setembro de 2011, sob a orientação de um consultor. Este grupo, além de realizar o levantamento do
organograma atual, propôs um novo modelo, modificando a estrutura administrativa da UNIFESP. Para esta nova
proposta ser colocada em prática, deverão ser realizadas algumas alterações no Regimento Interno e Estatuto da
Universidade. O organograma será disponibilizado na intranet, para acesso dos servidores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Como o demonstrado acima, os gestores da UNIFESP estão tomando as providências necessárias para atender a
recomendação. O prazo de colocação do organograma na intranet é 30/11/2012.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

5
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4.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 4.1.1.1

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que providencie a reavaliação dos imóveis que
possuem data de avaliação vencida no SpiuNet e passe a monitorar os prazos de validade das
avaliações conforme orientações vigentes.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
O Departamento de Engenharia e Infraestrutura está efetuando o levantamento de todas as obras e modificações ocorridas
nos imóveis da UNIFESP para atualização dos valores de avaliação. Como tal departamento possui mão-de-obra escassa e
não havia um sistema que tivesse o cadastro de tais obras/modificações, o setor está com dificuldades para realizar tal
procedimento, porém eles estão dispensando toda a atenção possível para que se conclua o mais breve possível.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Como o demonstrado, os gestores da UNIFESP estão tomando as providências necessárias para a atualização dos valores
de avaliação dos imóveis. A ausência de relações ou sistemas das obras, reformas e modificações ocorridas nos imóveis
prejudica a sua resolução com agilidade. Como um primeiro prazo, está definida a data de 31/04/2012.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

6
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4.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 4.1.1.2

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que apure e regularize as inconsistências apontadas,
registrando no SpiuNet todos os imóveis de uso especial.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
As inconsistências apontadas são ocasionadas pela desatualização das informações das obras e modificações apresentadas
no item anterior. Assim que concluídos os trabalhos do Departamento de Engenharia e Infraestrutura, serão sanadas tais
divergências. Também o sistema não está efetivamente permitindo algumas atualizações fato este já comunicado a
Secretaria Patrimonio da União onde aguardamos contato.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Como explanado no item anterior, a ausência de relações ou sistemas das obras, reformas e modificações ocorridas nos
imóveis prejudica a sua resolução com agilidade. Os gestores da UNIFESP estão tomando as providências necessárias para
a devida atualização. Como um primeiro prazo, está definida a data de 31/04/2012.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

7
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4.1.1.3

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 4.1.1.3

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que cadastre no SpiuNet os imóveis de uso especial
locados de terceiros.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
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A recomendação foi acatada. Estamos procedendo ao levantamento da documentação necessária para o cadastro dos
imóveis locados no SpiuNet.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O cadastro de todos os imóveis locados pela UNIFESP serão realizados até 31/04/2012.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

8
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6.4.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 6.4.1.1

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que providencie o registro no Siasg de todos os
contratos vigentes em seus Campi, bem como mantenha rotina de cadastramento periódico no
Siasg dos novos contratos firmados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Todos os contratos vigentes e seus respectivos aditivos e modificações são cadastrados de acordo com o determinado na
legislação .
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Os contratos são periodicamente cadastrados conforme o recomendado.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

9
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6.4.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 6.4.1.2

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que regularize o cadastro no Siasg dos contratos
vigentes, de modo a eliminar as divergências encontradas, bem como mantenha rotina de
atualização periódica no Siasg dos dados de cada contrato.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
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Justificativa para o seu não cumprimento:
A diretoria Administrativa implantará providências para sanar as divergências nos saldos dos contratos conforme
apuração já realizada. Em grande parte dos casos, as divergências já foram corrigidas, porém, em alguns o sistema
SIASG não permitiu a correção. Para isso, serão abertos chamados junto ao SERPRO para verificação de
alternativas para as correções, verificando qual será o prazo dado por eles.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As correções possíveis já foram efetuadas, porém, em alguns casos o sistema não permitiu a alteração. Assim, será
demandado junto ao SERPRO, para verificação de alternativas para as correções.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

10
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5.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 5.1.1.1

Recomendação: Em relação aos casos apontados, ressarcir os valores de adicional de
insalubridade pagos no período em locais de trabalho sem o devido respaldo do laudo ambiental.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Estamos concluindo o levantamento das quantias devidas pelos servidores em relação aos locais não contemplados por laudo
técnico ambiental, de forma que seja efetuada a devolução dos valores pelos servidores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Com relação ao servidor SIAPE: 1136598 foi aberto o processo de devolução ao erário de número 23089.035508/2012-43.
Quanto à servidora SIAPE: 11375813 foi aberto o processo de devolução ao erário de número 23089.035509/2012-98 e
quanto ao servidor SIAPE: 5952375 foi aberto o processo de devolução ao erário de número 23089.035525/2012-81.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

11
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002/Item 5.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 002/Item 5.1.1.1

Recomendação: Realizar levantamento de situações similares aos casos apontados,
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providenciando a suspensão dos pagamentos e o ressarcimento dos valores de adicional de
insalubridade pagos no período em locais de trabalho sem o devido respaldo do laudo ambiental.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Com a edição da Orientação Normativa nº 02, de 22/02/2010, trabalhamos na adequação do sistema de concessão do Laudo
de Insalubridade, Periculosidade, Radiação Ionizante e RX, concluído em novembro de 2010 e, com ajustes no sistema
efetivados em dezembro/2010 e janeiro de 2011. A Comissão de Insalubridade iniciou a revisão de todas as concessões de
insalubridade com base na legislação citada e passou a emitir os novos Laudos a partir de janeiro/2011. O trabalho da
Comissão permitirá a revisão de concessão dos adicionais a todos os servidores da UNIFESP e a revisão completada da
concessão dos adicionais. Acreditamos que todos os locais de trabalho serão avaliados pela Comissão de Insalubridade,
Periculosidade, Radiação Ionizante e RX, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2012. Quanto a
adequação do sistema de forma a identificar as alterações de lotação e conseqüente exclusão do adicional até a nova
avaliação da Comissão para concessão do adicional, acreditamos que se conclua no fim deste ano. Independente do sistema
estamos providenciando um novo recadastramento dos servidores para confirmar suas lotações já que deparamos com
alterações não notificadas ao Departamento de Recursos Humanos ou a Comissão de Insalubridade. O recadastramento
permitirá a exclusão do adicional até nova avaliação da Comissão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A Comissão de Insalubridade, Periculosidade, Radiação Ionizante e RX continua realizando as revisões dos laudos
ambientais, lembramos que a previsão de conclusão dos trabalhos está prevista para o primeiro semestre de 2012.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

12

RA 201108963, gestão 2010

5.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 003/Item 5.1.1.1

Recomendação: Aprimorar procedimento na concessão do adicional de insalubridade,
principalmente, nos casos de alterações nos locais de trabalho dos servidores, estabelecendo o
cancelamento do pagamento do adicional até nova emissão de laudo técnico ambiental e
respectivas portarias de concessão ou alteração da referida vantagem.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Durante o ano de 2010 foi desenvolvido novo sistema para melhor acompanhar a concessão do adicional de insalubridade,
periculosidade, radiação ionizante e raios-x, cuja utilização teve início em janeiro de 2011. Tal aprimoramento levou a
geração de novos laudos, assim, esperamos que o sistema desenvolvido atenda as mudanças de lotação para as devidas
alterações, exclusões ou concessões de maneira ágil e eficaz.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O sistema desenvolvido continua sendo utilizado.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

13
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5.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 5.1.1.2

Recomendação: Proceder atualização dos dados dos servidores beneficiados da Unidade com a
indenização do auxílio-transporte.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Conforme consta do art. 7º, caput, da Orientação Normativa nº 4, de 08/04/2011, da SRH/MPOG, as instituições tem até
31/12/2011 para proceder ao recadastramento (atualização dos dados) de todos os servidores que recebem o auxíliotransporte.A UNIFESP está desenvolvendo um sistema para o recadastramento de todos os servidores que recebem o
auxílio-transporte, de forma a permitir a atualização on-line e a verificação sistêmica da concessão, conferindo maior
segurança no pagamento deste benefício.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação, sendo liberado para recadastramento on-line e
encontra-se em analise para homologação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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5.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 002/Item 5.1.1.2

Recomendação: Cancelar as concessões de auxílio-transporte incompatíveis com a Orientação
Normativa nº4/2011, referente ao pagamento de auxílio-transporte aos servidores nos
deslocamentos residência-trabalho-residência.
Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
O benefício é analisado de acordo com a Orientação Normativa nº 4/2011, da SRH/MPOG, com o recadastramento dos
servidores e implementação das novas rotinas de averiguação (recomendação 001 e 003, respectivamente), poderemos
analisar o meio de transporte menos custoso à Administração.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O sistema de recadastramento de vale transporte permite que seja realizada uma analise e posterior homologação dos
dados respondidos on-line pelos servidores, essa analise permite verificar a compatibilidade do benefício solicitado com o
local de residência do servidor e a economicidade para à Administração.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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5.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 003/Item 5.1.1.2

Recomendação: Definir rotinas de análise das solicitações de auxílio-transporte que possibilitem
promover a economicidade na concessão do benefício com a escolha do meio de transporte
menos oneroso para a Administração
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
No contexto dessa recomendação, podemos citar a recente Nota Técnica nº 327/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, que
considerou possível a utilização do sistema municipal de bilhete único (integração entre o próprio transporte municipal, e
entre esse e o transporte estadual) pela UNIFESP, respondendo a solicitação da Comissão instituída pelo Conselho
Universitário decorrente do Ofício nº 2899/2009. A Nota Técnica citada foi encaminhada a Comissão instituída pelo
CONSU e acreditamos será objeto de análise na próxima reunião do colegiado, sendo assim, o Departamento de Recursos
Humanos passará a calcular o pagamento dos transportes no município de São Paulo calculados com base no Biblete
Único. Quanto a nova rotina, considerando, a situação do transporte “seletivo” para as regiões não atendidas por
transporte público coletivo, o departamento de Recursos Humanos apresentará para análise do Conselho de Administração
a rotina a ser implementada e, sendo aprovada regulamenta a concessão do benefício a partir desta regulamentação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A adoção de providências pelo gestor aguarda a decisão do Conselho de Administração.
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI
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Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

1
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1.1.1.1

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
1.1 Providências a serem implementadas
Capacitação de servidores de todas as unidades da UNIFESP em Gestão de riscos
de TI
Criação do Comitê de Gestão de Segurança da Informação e gestão de riscos de
TI
Construção do mapa de riscos de TI da UNIFESP
Capacitação de servidores de todas as unidades da UNIFESP em Gestão de
Segurança da Informação
Realização de palestra informativa sobre riscos de TI e Segurança da Informação
– público-alvo: Reitoria e área administrativa
Construção e aprovação do Plano de Gestão de Segurança da Informação da
UNIFESP
Construção das principais políticas relacionadas a Gestão de Segurança da
Informação
Desenvolvimento de um sistema de classificação de dados e informações

1.2. Prazo de
Atendimento
Realizado no mês
de agosto/2011
Até 01/12/2011
Até 01/03/2012
Até 01/03/2012
Até 01/07/2012
Até 01/07/2012
Até 01/12/2012
Até 01/12/2012

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

2
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2.2.2.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 2.2.2.1

Recomendação: Utilizar mecanismos de divulgação e conscientização a todos os níveis da
Unidade acerca da importância dos controles internos para a Unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
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Está em vias de aprovação o Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna, que deverá
ser disponibilizado no sítio eletrônico da Instituição.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

3
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2.2.2.1

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 003/Item 2.2.2.1

Recomendação: Elaborar manuais ou outros instrumentos com normas e procedimentos
prevendo sistemas de autorizações e aprovações, linhas de autoridade claramente definidos e o
estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:

Por meio da aprovação do Estatuto da Unifesp e de seu Regimento Geral (aprovado em
31/8/2011) foram definidas as linhas de autoridade e hierarquia. Está sendo estabelecido o
organograma da Universidade. As normas e procedimentos de alguns setores conforme constam
do relatório da CGU já são utilizados e públicos. Todos os setores abrangidos pelo Regimento
Geral estão elaborando normas e procedimentos que constam de seus regulamentos internos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

4
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2.2.2.1

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 007/Item 2.2.2.1

Recomendação: Manter organograma atualizado e acessível aos servidores.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
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Justificativa para o seu não cumprimento:
Há previsão de elaboração de Organograma atualizado da Instituição.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

5
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4.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 4.1.1.1

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que providencie a reavaliação dos imóveis que
possuem data de avaliação vencida no SpiuNet e passe a monitorar os prazos de validade das
avaliações conforme orientações vigentes.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
O Departamento de Engenharia e Infraestrutura está efetuando o levantamento de todas as obras e modificações ocorridas
nos imóveis da UNIFESP. Como tal departamento possui mão-de-obra escassa e não se possuía um sistema que tivesse o
cadastro de tais obras/modificações, este procedimento leva um certo tempo para ser concluído. Assim que houverem os
primeiros resultados, serão efetuadas as atualizações devidas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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4.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 4.1.1.2

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que apure e regularize as inconsistências apontadas,
registrando no SpiuNet todos os imóveis de uso especial.
Providências Adotadas
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Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
A instituição está apurando as causas de tais divergências para que sejam regularizadas.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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4.1.1.3

Comunicação Expedida

Órgão/entidade objeto da recomendação

Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 4.1.1.3

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que cadastre no SpiuNet os imóveis de uso especial
locados de terceiros.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
A recomendação foi acatada. Estamos procedendo o levantamento da documentação necessária para
o cadastro dos imóveis locados no SpiuNet.

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

8
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6.4.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 6.4.1.1

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que providencie o registro no Siasg de todos os
contratos vigentes em seus Campi, bem como mantenha rotina de cadastramento periódico no
Siasg dos novos contratos firmados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
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Justificativa para o seu não cumprimento:
A diretoria Administrativa verificará com o setor responsável por contratos, o levantamento completo de todos instrumentos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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6.4.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 6.4.1.2

Recomendação: Recomendamos a Unifesp que regularize o cadastro no Siasg dos contratos
vigentes, de modo a eliminar as divergências encontradas, bem como mantenha rotina de
atualização periódica no Siasg dos dados de cada contrato.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:

A diretoria Administrativa implantará providências para sanar as divergências nos saldos dos
contratos conforme apuração já realizada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

10

RA 201108963, gestão 2010

5.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 5.1.1.1

Recomendação: Em relação aos casos apontados, ressarcir os valores de adicional de
insalubridade pagos no período em locais de trabalho sem o devido respaldo do laudo ambiental.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
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Justificativa para o seu não cumprimento:
Estamos concluindo o levantamento das quantias devidas pelos servidores em relação aos locais não contemplados por laudo
técnico ambiental, de forma que seja efetuada a devolução dos valores pelos servidores.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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002/Item 5.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 002/Item 5.1.1.1

Recomendação: Realizar levantamento de situações similares aos casos apontados,
providenciando a suspensão dos pagamentos e o ressarcimento dos valores de adicional de
insalubridade pagos no período em locais de trabalho sem o devido respaldo do laudo ambiental.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Com a edição da Orientação Normativa nº 02, de 22/02/2010, trabalhamos na adequação do sistema de concessão do Laudo
de Insalubridade, Periculosidade, Radiação Ionizante e RX, concluído em novembro de 2010 e, com ajustes no sistema
efetivados em dezembro/2010 e janeiro de 2011. A Comissão de Insalubridade iniciou a revisão de todas as concessões de
insalubridade com base na legislação citada e passou a emitir os novos Laudos a partir de janeiro/2011. O trabalho da
Comissão permitirá a revisão de concessão dos adicionais a todos os servidores da UNIFESP e a revisão completada da
concessão dos adicionais. Acreditamos que todos os locais de trabalho serão avaliados pela Comissão de Insalubridade,
Periculosidade, Radiação Ionizante e RX, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2012. Quanto a
adequação do sistema de forma a identificar as alterações de lotação e conseqüente exclusão do adicional até a nova
avaliação da Comissão para concessão do adicional, acreditamos que se conclua no fim deste ano. Independente do sistema
estamos providenciando um novo recadastramento dos servidores para confirmar suas lotações já que deparamos com
alterações não notificadas ao Departamento de Recursos Humanos ou a Comissão de Insalubridade. O recadastramento
permitirá a exclusão do adicional até nova avaliação da Comissão.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
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Universidade Federal de São Paulo
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA

12
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5.1.1.1

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 003/Item 5.1.1.1

Recomendação: Aprimorar procedimento na concessão do adicional de insalubridade,
principalmente, nos casos de alterações nos locais de trabalho dos servidores, estabelecendo o
cancelamento do pagamento do adicional até nova emissão de laudo técnico ambiental e
respectivas portarias de concessão ou alteração da referida vantagem.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Durante o ano de 2010 foi desenvolvido novo sistema para melhor acompanhar a concessão do adicional de insalubridade,
periculosidade, radiação ionizante e raios-x, cuja utilização teve início em janeiro de 2011. Tal aprimoramento levou a
geração de novos laudos, assim, esperamos que o sistema desenvolvido atenda as mudanças de lotação para as devidas
alterações, exclusões ou concessões de maneira ágil e eficaz.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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5.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 001/Item 5.1.1.2

Recomendação: Proceder atualização dos dados dos servidores beneficiados da Unidade com a
indenização do auxílio-transporte.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Conforme consta do art. 7º, caput, da Orientação Normativa nº 4, de 08/04/2011, da SRH/MPOG, as instituições tem até
31/12/2011 para proceder ao recadastramento (atualização dos dados) de todos os servidores que recebem o auxíliotransporte.A UNIFESP está desenvolvendo um sistema para o recadastramento de todos os servidores que recebem o
auxílio-transporte, de forma a permitir a atualização on-line e a verificação sistêmica da concessão, conferindo maior
segurança no pagamento deste benefício.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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5.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 002/Item 5.1.1.2

Recomendação: Cancelar as concessões de auxílio-transporte incompatíveis com a Orientação
Normativa nº4/2011, referente ao pagamento de auxílio-transporte aos servidores nos
deslocamentos residência-trabalho-residência.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
O benefício é analisado de acordo com a Orientação Normativa nº 4/2011, da SRH/MPOG, com o recadastramento dos
servidores e implementação das novas rotinas de averiguação (recomendação 001 e 003, respectivamente), poderemos
analisar o meio de transporte menos custoso à Administração.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Código SIORG
Recomendações do OCI

Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

Item do RA
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5.1.1.2

Órgão/entidade objeto da recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Descrição da Recomendação:
Nº da Recomendação: 003/Item 5.1.1.2

Recomendação: Definir rotinas de análise das solicitações de auxílio-transporte que possibilitem
promover a economicidade na concessão do benefício com a escolha do meio de transporte
menos oneroso para a Administração
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
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Justificativa para o seu não cumprimento:
No contexto dessa recomendação, podemos citar a recente Nota Técnica nº 327/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, que
considerou possível a utilização do sistema municipal de bilhete único (integração entre o próprio transporte municipal, e
entre esse e o transporte estadual) pela UNIFESP, respondendo a solicitação da Comissão instituída pelo Conselho
Universitário decorrente do Ofício nº 2899/2009. A Nota Técnica citada foi encaminhada a Comissão instituída pelo
CONSU e acreditamos será objeto de análise na próxima reunião do colegiado, sendo assim, o Departamento de Recursos
Humanos passará a calcular o pagamento dos transportes no município de São Paulo calculados com base no Biblete
Único. Quanto a nova rotina, considerando, a situação do transporte “seletivo” para as regiões não atendidas por
transporte público coletivo, o departamento de Recursos Humanos apresentará para análise do Conselho de Administração
a rotina a ser implementada e, sendo aprovada regulamenta a concessão do benefício a partir desta regulamentação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
As providências estão em fase de implementação.

16. Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela
unidade de controle interno
16.1

Informações sobre recomendação da Unidade de Controle
Interno ou de Auditoria Interna Atendida no Exercício

Quadro A.16.1 – Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida no exercício
Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
SA nº 65/2011
Auditoria
08.12.11
Data do Relatório de Auditoria
Item do Relatório de Auditoria

-----

Comunicação Expedida/Data
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

08.12.11
Pró-Reitoria de Administração
Assunto: RAIS 2007 x SIAPE 2008 – acumulação de cargos, empregos ou funções
públicas: lista de servidores sem notícia de manifestação acerca de apontamentos da
Controladoria-Geral da União
Teor da Recomendação:

Descrição da Recomendação

De acordo com levantamentos efetuados pela CGU, extraídos do confronto de
informações da RAIS - relatório anual de informações Sociais do exercício 2007 e
banco de dados do SIAPE de 2008, apontou a Controladoria por intermédio de planilha
apresentada no Ofício n° 10.511/2010 - GAB/CGU-Regional/SP/CGU/PR datado de
06.abril.2010, em síntese, indícios de possível acumulação indevida por servidores desta
Instituição, de cargos, funções ou empregos públicos, descumprimento ao regime de
dedicação exclusiva, regido pelo Decreto nº 94664/1987 e descumprimento da jornada
na Instituição.
O Departamento de Recursos Humanos emitiu notificações aos Servidores a fim de se
manifestarem acerca dos indícios de irregularidades apontados. Contudo, da relação de
servidores apontada pela CGU, até o presente momento não acusamos o
encaminhamento pelo RH das manifestações dos seguintes servidores:
(lista suprimida)
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Feitas estas considerações, a) solicitamos providências no sentido de certificar a
ausência de manifestação, com o encaminhamento a esta Unidade de Auditoria dos
comprovantes de notificação.
b) Quanto aos eventuais casos em que não haja comprovante da notificação do Servidor,
ou o recebimento tenha se dado por pessoa diversa do interessado, recomendamos seja
reiterada a notificação, preferencialmente por meio pessoal ou intermédio da chefia
Imediata do Servidor, com a ulterior remessa do comprovante e respectiva
manifestação, se houver, a esta Unidade.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Departamento de Recursos Humanos
Síntese das providências adotadas
Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Memorando AUDIN nº 91/2011
Auditoria
-----Item do Relatório de Auditoria
18.11.2011

Comunicação Expedida
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

Pró-Reitoria de Administração
Assunto: Acompanhamento do Plano de Providências Permanente – recomendações da
CGU contidas no Relatório 2011089863 de auditoria de contas do exercício de 2010,
Constatação: Pagamentos irregulares de adicional de insalubridade
Versa a Constatação da CGU sobre a concessão de adicional de insalubridade a
Servidores cujo local de trabalho carece de laudo ambiental favorável, tendo indicado
03 servidores que se enquadram no caso, apurados em amostragem.
A Controladoria expediu as seguintes recomendações, relatadas na constatação nº 39,
item 3.1 do relatório nº 201108963:
Recomendação 1:
Em relação aos casos apontados, ressarcir os valores de adicional de insalubridade
pagos no período em locais de trabalho sem o devido respaldo do laudo ambiental.

Descrição da Recomendação
Recomendação 2:
Realizar levantamento de situações similares aos casos apontados, providenciando a
suspensão dos pagamentos e o ressarcimento dos valores de adicional de insalubridade
pagos no período em locais de trabalho sem o devido respaldo do laudo ambiental.
Recomendação 3:
Aprimorar procedimento na concessão do adicional de insalubridade, principalmente,
nos casos de alterações nos locais de trabalho dos servidores, estabelecendo o
cancelamento do pagamento do adicional até nova emissão de laudo técnico ambiental e
respectivas portarias de concessão ou alteração da referida vantagem.
Quanto à recomendação 1, houve a seguinte manifestação da Universidade: Estamos
concluindo o levantamento das quantias devidas pelos servidores em relação aos locais
não contemplados por laudo técnico ambiental, de forma que seja efetuada a devolução
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dos valores pelos servidores.
Consoante levantamento efetuado pela Unidade de Auditoria Interna, utilizando-se do
Sistema SIAPE, constata-se que dois dos três servidores indicados continuam a perceber
o adicional de insalubridade inquinado pela Controladoria, não havendo sido realizada a
suspensão do pagamento conforme recomendado pela CGU, expirado o prazo
estipulado pela Administração (31.10.2011) no plano de providências.

Elaborado o plano de providências pela UNIFESP, remeteu-nos a Controladoria-Geral
da União a análise, formulada na nota técnica 16969/2011, tendo, em suma, considerada
reiterada a não implementação plena da recomendação.
Teor das recomendações da Unidade de Auditoria Interna:
A fim de acompanhar e analisar o tratamento dispensado às apurações da ControladoriaGeral da União e a execução do plano de providências, considerando que os indícios de
irregularidades não foram afastados nos casos específicos, recomendamos seja
questionado o Departamento de Recursos Humanos da Instituição acerca do
acolhimento e cumprimento da Recomendação 2, item 3.1 do relatório nº 201108963 de
auditoria da gestão exercício de 2010 – suspensão dos pagamentos nos 03 casos
especificados, ou justifique o motivo pelo qual as providências não foram
implementadas.
No mesmo contexto, recomenda-se seja questionado referido Departamento acerca da
evolução das providências frente às recomendações 1 e 3, item 3.1 do relatório
201108963 CGU, em especial sobre a reposição pelo beneficiário ao erário do valor do
adicional apontado como indevido, justificando caso ainda não tenha sido procedida.
Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Departamento de Recursos Humanos
Síntese das providências adotadas
Conforme descrito no item 15.4 - Situação das recomendações do OCI, ordem 10, em relação aos casos apontados, sobre ressarcimento
dos valores de adicional de insalubridade. Informamos que quanto ao servidor SIAPE: 1136598 foi aberto o processo de devolução ao
erário de número 23089.035508/2012-43, quanto à servidora SIAPE: 11375813 foi aberto o processo de devolução ao erário de número
23089.035509/2012-98 e quanto ao servidor SIAPE: 5952375 foi aberto o processo de devolução ao erário de número
23089.035525/2012-81.

Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Memorando AUDIN nº 88/2011
Auditoria
-----Item do Relatório de Auditoria
Comunicação Expedida
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

06.10.2011
Pró-Reitoria de Administração
Assunto: Processos de sindicância com prazo de vigência expirado

Descrição da Recomendação

A unidade de Auditoria constatou, em princípio, processos de sindicância não
concluídos cujos prazos previstos nos portarias que os constituíram encontram-se
vencidos, anexando-se planilha demonstrativa.
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Teor das recomendações da Unidade de Auditoria Interna:
Recomendação 001
Nos casos dos processos de sindicância cujo prazo de conclusão previsto em portaria
esteja vencido, formalizar a prorrogação, fundamentando-a, caso ainda não tenha sido.
Recomendação 002
Recomenda-se evitar a expiração do prazo de conclusão de sindicâncias ou processos
administrativos disciplinares, formalizando a competente prorrogação com a
antecedência necessária, se for o caso, a juízo da Autoridade Instauradora, devidamente
fundamentada, nos termos do art. 145, § único e art. 152 da Lei Federal 8112/90.
Providências adotadas pela unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Pró-Reitoria de Administração
Síntese das providências adotadas
Recomendação atendida.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna
Identificação do Relatório de
Memorando AUDIN nº 86/2011
Auditoria
-----Item do Relatório de Auditoria
06.10.2011

Comunicação Expedida
Nome da unidade interna da UJ
destinatária da recomendação

Pró-Reitoria de Administração
Assunto: Ausência de instauração de procedimento de apuração recomendada pela CGU
Teor da recomendação da Unidade de Auditoria Interna:
Em consulta efetuada junto à Comissão Processante Permanente da Instituição, não foi
constada a instauração de procedimento administrativo para apuração da irregularidade
conforme recomendação 001, item 12 da Constatação 073, Relatório nº 224777 de
Auditoria Anual realizada pela Controladoria-Geral da União sobre as Contas do
exercício de 2008.

Descrição da Recomendação

Constatação inserta no relatório da CGU:
1 1.1.7.4 CONSTATAÇÃO: (073)
Formalização de contratos de locação de imóveis e pagamento de aluguéis sem a
respectiva ocupação no montante de R$ 1.126.079,93.
12- Imóvel alugado pela Unifesp desocupado e com contrato de locação expirado - Rua
Francisco de Castro, 44. Desperdício de R$ 60.253,81 até 31/12/2008. Desperdício de
R$ 55.890,39 em 2008.
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(...)
RECOMENDAÇÃO: 001
(...)
12. Em relação ao imóvel localizado na Rua Francisco de Castro, n° 44:
12.1. Recomendamos à Unifesp
responsabilidade já iniciadas.

que

dê

prosseguimento

às apurações de

Recomendação da Unidade Interna de Auditoria:
Ressaltamos a recomendação da Controladoria para que seja instaurado procedimento
para apuração de responsabilidades sobre o item 12 da constatação acima identificada.
Justificativas da unidade interna responsável
Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação
Síntese das providências adotadas
Recomendação atendida, com a instauração do processo institucional de sindicância 006157/2008-87.
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Assunto Locação de imóvel sito à Rua Francisco de Castro nº44 SP/SP
Processo nº 23089.002205/2005-15

O contrato de locação do imóvel situado na Rua Prof. Francisco de Castro, nº 44, foi firmado em
01/06/2005 entre a UNIFESP e os Srs. João de Deus Gomes e Maria de Lourdes Gomes Perez, para
vigência até 20/03/2008. Tal avença foi firmada com dispensa de licitação, após parecer da Procuradoria
Federal.
O imóvel foi inicialmente ocupado pela TV UNIFESP, com a desocupação por esta, em
dezembro de 2007, foi aventada sua utilização como Centro de Convivência do Diretório Central
Estudantil ou pelo Setor de Capacitação do Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP. Não
houve, entretanto, o direcionamento do uso para estas atividades em razão de não atenderem a
necessidades para esta utilização. Cite-se que em 12 de setembro de 2008 foi solicitada pelo Reitor Pro
Tempore da UNIFESP a devolução do imóvel.
Vencido o contrato, a UNIFESP continuou na posse do imóvel, tendo sido efetuados os
pagamentos dos aluguéis, com fulcro no artigo 54 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 56 da Lei nº 8245/91, já
que aquele primeiro artigo autoriza a utilização supletiva de normas de direito privado aos contratos
administrativos, e o segundo presume a prorrogação da locação por tempo indeterminado com a
permanência do locatário no imóvel por prazo superior a 30 (trinta) dias sem oposição do locador.
No tocante à apuração das responsabilidades pela locação, foi constituída em 15 de outubro de
2008 comissão de sindicância tendo por objeto apurar responsabilidades pela locação do imóvel em
comento.
Em 19 de janeiro de 2009 a comissão de sindicância concluiu em seu relatório pelo
arquivamento do processo, tendo reiterado a importância de serem obedecidas e aprovadas às normas
para gestão de espaço físico, pelos órgãos CTA e CONSU da UNIFESP, previamente, em relação a cada
solicitação para utilização do espaço físico na UNIFESP.
Neste sentido, foi recomendado pela Procuradoria Federal, em julho de 2009, quando o processo
lhe foi encaminhado para análise de eventual dispensa de licitação, que o contrato deveria ser
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imediatamente encerrado, com a entrega das chaves e o pagamento dos aluguéis atrasados, bem como a
apuração das responsabilidades pela não entrega do imóvel em dezembro de 2008.
Consoante informação do Departamento Administrativo da UNIFESP, os proprietários do
imóvel não aceitaram as chaves, em 26/08/2009, e recusaram-se a assinar o Termo de Rescisão
Contratual. Os proprietários encaminharam sua justificativa, alegando, em suma, que deixaram de
receber o imóvel pelo seu inadequado estado de conservação.
Foi recomendada novamente a imediata devolução das chaves, mediante depósito judicial, sendo
considerado indevido qualquer pagamento posterior a agosto de 2009. Recomendada, ainda, a apuração
administrativa das responsabilidades pelo pagamento indevido do aluguel de imóvel sem utilização.
O processo administrativo foi encaminhado para a Procuradoria Regional Federal para depósito
judicial das chaves em 10/11/2009. Em razão de requerimento da Divisão de Contratos, Convênios e
Imóveis em 18/11/2009, o pedido de depósito judicial das chaves, feito à PRF, foi cancelado, em razão
de “ser possível a negociação amigável da devolução das chaves ao proprietário do imóvel”.
A Pró-Reitoria de Administração, entretanto, em ofício de 23 de julho de 2010, informa que após
diversas tratativas entre buscar uma solução amigável para a devolução e a devolução das chaves em
juízo, foi decidida pela UNIFESP que seria realizada uma reforma no imóvel, e após os estudos para
efetuá-la, foi decidido que o imóvel seria pintado para devolvê-lo em condições de uso, depositando as
chaves em juízo.
Atualmente, a ação consignatória de chaves foi ajuizada em 05 de agosto de 2010 e a ação
judicial encontra-se em trâmite sem que tenha havido decisão definitiva.

16.2 Informações sobre recomendação da Unidade de Controle Interno
pendente de atendimento no final do exercício de referência
As recomendações da Unidade de Controle Interno foram atendidas.
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17.

Outras informações consideradas relevantes pela unidade

Ao tecermos estas Considerações Finais sobre o Relatório de Gestão/2011, podemos afirmar que
a nova estrutura administrativa da Unifesp encontra-se hoje mais preparada para consolidar a expansão da
Universidade. Entretanto, estamos cientes de que muitos são os desafios que ainda teremos de enfrentar.
Porém, muitas foram às conquistas ao longo do ano de 2011, e é importante destacarmos que
todos os envolvidos com a Administração da Universidade envidaram esforços para as conquistas desta
gestão organizando e sistematizando os fluxos e processos de trabalho, reorganizando Departamentos e
investindo na capacitação de pessoas para melhor desempenho de suas funções.
Algumas ações foram importantes para que esta organização administrativa acontecesse. Vejamos:
- Em dezembro de 2010, a Administração Central da UNIFESP iniciou a ocupação do novo prédio da
Reitoria, que está localizado na Rua Sena Madureira, 1500, tendo infra-estrutura para abrigar a Reitoria,
as Pró-Reitorias, Setores Administrativos, anfiteatro e salas para reuniões.
- Departamento de Engenharia e Infra-Estrutura – A Diretoria nomeada envidou esforços e conseguiu
que as obras dos campi fossem retomadas e algumas concluídas.
- Departamento de Importação e Compras – O atual Diretor deu agilidade e instituiu melhores práticas
aos processos de trabalho para importação e compras de materiais para a Universidade.
- Desmembramento do antigo Departamento de Contabilidade e Finanças dando origem ao Departamento
de Gestão Orçamentária, Departamento de Gestão Financeira e Departamento de Gestão Contábil,
comandados por três novos Diretores, que implementaram processos de trabalho tornando a
administração mais transparente e com maior agilidade.
- Contratação de Assessor de Gestão Pública, Prof. Dorival Carreira possibilitou melhoria funcional de
diversas áreas da nossa administração.
- Nomeação de uma Diretora para o Departamento Administrativo da Universidade que passou a
regulamentar e verificar as práticas de Setores e Divisões a ele vinculados.
- Criação de uma Divisão de Contratos, Convênios e Imóveis que passou a gerenciar todos os convênios
e Contratos da Instituição.
- Aquisição/Doações de imóveis que permitirão ampliar as atividades acadêmicas e a descentralização da
Administração da Universidade.
- Criação da Secretaria de Planejamento - junto a Pró-Reitoria de Administração, engajada na construção
do Planejamento Estratégico da Universidade e que foi transformada em Pró-Reitoria de Planejamento.
- Instituição do SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens que determinado por Decreto no
ano de 2006, foi aplicado na Unifesp no início desta gestão.
- Celebramos um Acordo de Cooperação com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina compartilhando as atividades relacionadas ao ensino no Hospital Universitário da UNIFESP –
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Hospital São Paulo (Unidade Gestora) com verba do REHUF, em plena fase de revitalização da
infraestrutura e equipamentos.
- Criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis que acompanha as necessidades e solicitações do
alunado da Universidade.
- Capacitação de mais de 1.251 servidores Técnico-Administrativos em Educação em programas internos
realizados na UNIFESP, em outros Estados Brasileiros e até no Exterior.
- Entre o Corpo Docente da Instituição, mais de 692 professores participaram de eventos no exterior.
- Reestruturação da Procuradoria Federal junto à UNIFESP composta por quatro Procuradores Federais
de carreira. Descentralização da análise jurídica das licitações e contratos da UNIFESP ao núcleo de
consultoria da Procuradoria Regional Federal da 3ª Região (PRF-3 - AGU).
Estas são algumas ações que de imediato apontamos como marco desta gestão da Universidade
Federal de São Paulo.

Prof. Dr. Walter Manna Albertoni
Reitor da Unifesp
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PARTE B – INFORMAÇÃOES CONTÁBEIS DA
GESTÃO
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17.1 Declaração do Contador
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
DECLARAÇÃO COM RESSALVAS
Denominação completa ( UJ ):
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Código da UG:
153031

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi ( Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, Previstos na Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964 ), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta o Relatório de Gestão, exceto no tocante:
A) A não Conformidade Contábil nos meses:
JANEIRO:
REST CONTABIL: 203
- SALDOS ALONGADOS CONTAS TRANSIT.PAS. CIRCUL. –
017 – OBS CANCELADAS
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC. - 0147
CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO:
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC. - 0147
CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
MARÇO:
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC. - 0147
CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
ABRIL:
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC.
0147 CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
MAIO:
REST. CONTABIL: 203 - SALDOS ALONGADOS CONTAS TRANSIT.PAS. CIRCUL. - 0115
VALORES RECEBIDOS POR GRU
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC. - 0147
CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
JUNHO:
REST. CONTABIL: 203 - SALDOS ALONGADOS CONTAS TRANSIT.PAS. CIRCUL.
0115 VALORES RECEBIDOS POR GRU
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC.
0147 CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
JULHO:
REST. CONTABIL: 203 - SALDOS ALONGADOS CONTAS TRANSIT.PAS. CIRCUL. - 0115
VALORES RECEBIDOS POR GRU
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC. - 0147
CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
AGOSTO:
REST. CONTABIL: 203 - SALDOS ALONGADOS CONTAS TRANSIT.PAS. CIRCUL.
0115 VALORES RECEBIDOS POR GRU
REST. CONTABIL: 212 - DIVERG. VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANC.
0147 CONTROLE VALORES LIQUIDADOS X PASSIVO FINANCEIRO
SETEMBRO:
REST. CONTABIL: 203 - SALDOS ALONGADOS CONTAS TRANSIT.PAS. CIRCUL. - 0115
.
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18.

Demonstrações Contábeis previstas na Lei nº 4.320/64
18.1.1

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis
relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução,
demonstrando o resultado orçamentário. O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a
integração entre o planejamento e a execução orçamentária.
RECEITAS
TÍTULOS

SUBTOTAL I
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SUPERAVIT. FIN. EX. ANTERIOR

TOTAL
DÉFICIT TOTAL
TOTAL GERAL

TÍTULOS

PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

REALIZADA

EXCESSO OU
INSUFICIENCIA
DE ARRECADAÇÃO

9.288.679,00
653.364,00
8.635.315,00
0,00
0,00

9.288.679,00
653.364,00
8.635.315,00
0,00
2.650.000,00

3.593.137,78
617.050,07
2.960.848,70
15.239,01
0,00

5.695.541,22
36.313,93
5.674.466,30
(15.239,01)
2.650.000,00

9.288.679,00

11.938.679,00

3.593.137,78

8.345.541,22

0,00

0,00 956.224.052,20

-956.224.052,20

9.288.679,00

11.938.679,00 959.817.189,98

-947.878.510,98

DESPESAS
DOTAÇÃO
INCIAL
DOTAÇÃO

EXECUÇÃO

ATUALIZADA

ECONOMIA OU EXCESSO
NA EXECUÇÃO DE
DESPESA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

662.550.128,00
575.236.312,00
487.353.539,00
87.882.773,00
87.313.816,00
87.313.816,00
0,00

974.252.093,88
861.236.162,84
609.731.975,97
251.504.186,87
113.015.931,04
113.015.931,04
18.907.077,78

940.910.112,20
836.863.942,22
603.567.993,54
233.295.948,68
104.046.169,98
104.046.169,98
18.907.077,78

33.341.981,68
24.372.220,62
6.163.982,43
18.208.238,19
8.969.761,06
8.969.761,06
0,00

SUBTOTAL I

662.550.128,00

993.159.171,66

959.817.189,98

33.341.981,68

0,00
0,00

18.907.077,78
18.907.077,78

18.907.077,78
18.907.077,78

0,00
0,00

662.550.128,00

993.159.171,66 959.817.189,98

33.341.981,68

662.550.128,00

993.159.171,66 959.817.189,98

33.341.981,68

CRÉIDITOS INICIAIS / SUPLEMENTAR
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL
SUPERAVIT TOTAL
TOTAL GERAL
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18.1.2

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e
dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se
transferem para o início do exercício seguinte.
INGRESSOS
TÍTULOS

2011

RECEITAS CORRENTES

2.010

3.730.515,66

4.772.525,49

622.015,89
3.059.960,76
15.239,01
33.300,00
33.300,00

557.214,39
4.204.017,27
11.293,83
0,00
0,00

(137.377,88)

(199.133,73)

876.999.024,86

845.083.801,19

876.916.071,94
876.916.071,94

781.380.889,65
781.380.889,65

82.952,92
82.952,92

63.702.911,54
63.702.911,54

315.496.355,46

272.558.042,74

92.384.962,68
92.384.962,68

108.390.057,15
108.390.057,15

2.351.717,50
2.351.717,50

0,00
0,00

77.762,45
77.762,45

74.376,38
74.376,38

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
FORNECEDORES
Do Exercício
Do Exercício Anteriores

134.260.577,68
2.633.061,74
2.480.308,14
152.753,60

98.666.436,38
7.608.511,79
2.865.507,58
4.743.004,21

RESTOS A PAGAR
Não Processados a Liquidar
Cancelado

131.500.247,94
123.352.841,86
8.147.406,08

91.054.744,59
82.031.738,90
9.023.005,69

127.268,00

3.180,00

86.421.335,15
86.421.335,15
86.421.335,15

65.419.187,72
65.419.187,72
65.419.187,72

0,00
0,00

7.985,11
7.985,11

1.196.088.518,10

1.122.215.235,69

RECEITAS PATRIMONIAL
RECEITAS DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITA ENTRE ORGÃOS DO ORÇAMENTO
Outras Receitas Correntes

DEDUÇÕES DA RECEITA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS
Repasse Recebido
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Transferências Diversas Recebidas

INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
VALORES EM CIRCULAÇÃO
Recursos Especiais a Receber
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
Valores Diferidos
DEPÓSITOS
Depósitos Diversas Origens

OUTROS DÉBITOS
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
INCORPORAÇÕES DE DIREITOS
Créditos Diversos a Receber
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
Exercícios Anteriores

INGRESSOS
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DISPENDIOS
TÍTULOS

2011

DESPESAS CORRENTES

2.010

855.771.020,00

795.300.170,13

521.235.234,57
241.834.852,97
241.834.852,97
92.700.932,46
82.332.758,97
10.368.173,49

455.299.095,15
262.319.098,90
262.319.098,90
77.681.976,08
72.610.126,97
5.071.849,11

104.046.169,98

43.693.290,40

104.046.169,98
0,00

34.196.434,61
9.496.855,79

2.426.964,75

63.571.825,33

2.424.880,53
73.163,03
2.351.717,50

171,30
171,30
0,00

2.084,22
0,00
0,00
2.084,22

63.571.654,03
60.561,28
60.561,28
63.511.092,75

233.844.363,37

219.649.949,83

VALORES EM CIRCULAÇÃO
Recursos Especiais a Receber

131.474.980,64
131.474.980,64

92.384.962,68
92.384.962,68

DEPÓSITOS
Depósitos de Diversas Origens

74.376,38
74.376,38

74.376,38
74.376,38

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
FORNECEDORES
Do Exercício
Do Exercício Anteriores
RP`S NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO
OUTROS DÉBITOS

7.608.511,79
7.608.511,79
0,00
7.608.511,79
82.031.738,90
3.180,00

903.869,91
903.869,91
0,00
903.869,91
105.147.491,17
300,00

AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
BAIXA DE DIREITOS
Créditos Diversos a Receber

12.651.575,66
8.523.491,78
8.523.491,78

21.138.949,69
19.115.079,97
19.115.079,97

82.952,92
82.952,92

192.677,07
192.677,07

4.045.130,96
4.045.130,96

1.831.192,65
1.831.192,65

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outras Despesas
DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS CONCEDIDAS
Repasse Concedido
Valores Diferidos - Inscrição
TRANSFERÊNCIAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIAS
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA
Devolução de Transferências Recebidas
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS

DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
Outras Incorporações de Obrigações
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES
Ajustes Financeiros a Débito

DISPENDIOS

1.196.088.518,10 1.122.215.235,69
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18.1.3.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e
quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

ATIVO
TÍTULOS

2011

ATIVO FINANCEIRO
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER
LIMITE DE SAQUE C/ VINC. DE PAGAMENTO
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP

ATIVO NÃO FINANCEIRO
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉIDTOS EM CIRCULAÇAO
RECURSOS A RECEBER P/ PAGTO DE RP-RETIFIC
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTOES
INTANGÍVEL

ATIVO REAL
ATIVO COMPENSADO
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR VALORES TÍTULOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS COMPENSAÇÕES

ATIVO

2.010

131.474.980,64

92.384.962,68

131.474.980,64
40.926.338,15
41.779.020,14
0,00
48.769.622,35

92.384.962,68
0,00
26.965.774,96
42.242.517,29
23.176.670,43

516.040.507,96

421.717.529,77

21.264.601,28
19.259.137,34
(48.769.622,35)
68.028.759,69

31.577.926,26
29.194.242,40
(23.176.670,43)
52.370.912,83

2.005.463,94
2.005.463,94

2.383.683,86
2.383.683,86

494.775.906,68
494.521.638,86
498.464.907,15
(3.943.268,29)

390.139.603,51
389.878.093,01
390.892.174,14
(1.014.081,13)

254.267,82

261.510,50

647.515.488,60

514.102.492,45

912.073.585,05

862.232.031,80

912.073.585,05
186.000,00
799.209.485,52
112.677.674,15
425,38

862.232.031,80
186.000,00
766.889.431,95
95.156.174,47
425,38

1.559.589.073,65 1.376.334.524,25
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PASSIVO
TÍTULOS

2011

PASSIVO FINANCEIRO
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO
FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES
DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
A LIQUIDAR
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
VALORES DIFERIDOS

PASSIVO NÃO FINANCEIRO
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OUTROS DÉBITOS A PAGAR
RETIFICAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

PASSIVO REAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMONIO/CAPITAL
PATRIMÔNIO
RESULTADO DO PERIODO
SITUAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA
SITUAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA

PASSIVO COMPENSADO
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS
COMPENSAÇÕES DIVERSAS

PASSIVO

2.010

128.542.651,55

89.717.807,07

77.762,45
77.762,45

74.376,38
74.376,38

126.113.171,60
2.760.329,74
2.480.308,14
152.753,60
127.268,00

89.643.430,69
7.611.691,79
2.865.507,58
4.743.004,21
3.180,00

123.352.841,86
123.352.841,86

82.031.738,90
82.031.738,90

2.351.717,50
2.351.717,50

0,00
0,00

(118.851.497,82)

(81.940.804,20)

(118.851.497,82)
4.501.344,04
(123.352.841,86)

(81.940.804,20)
90.934,70
(82.031.738,90)

9.691.153,73

7.777.002,87

637.824.334,87

506.325.489,58

506.325.489,58
506.325.489,58

347.469.601,68
347.469.601,68

131.498.845,29
647.515.488,60
(516.016.643,31)

158.855.887,90
514.102.492,45
(355.246.604,55)

912.073.585,05

862.232.031,80

912.073.585,05
186.000,00
799.209.485,52
112.677.674,15
425,38

862.232.031,80
186.000,00
766.889.431,95
95.156.174,47
425,38

1.559.589.073,65 1.376.334.524,25

117

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
18.1.4.

Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial
e as variações qualitativas, decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são
decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. As
variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos
elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.
VARIAÇÕES ATIVAS
TÍTULOS

2011

ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVICOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUCOES DA RECEITA
INTERFERENCIAS ATIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
REPASSE RECEBIDO
MUTACOES ATIVAS
INCORPORACOES DE ATIVOS
AQUISICOES DE BENS
INCORPORACAO DE CREDITOS
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
INTERFERENCIAS ATIVAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
INCORPORACOES DE ATIVOS
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
INCORPORACAO DE DIREITOS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
REAVALIACOES DE BENS
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS

2.010

1.107.184.552,94

917.600.649,44

3.730.515,66
622.015,89
3.059.960,76
15.239,01
33.300,00
33.300,00
(137.377,88)
876.916.071,94
876.916.071,94
876.916.071,94
226.675.343,22
111.372.282,98
55.097.105,81
56.275.177,17
115.303.060,24
189.746.969,88
82.952,92
82.952,92
189.664.016,96
181.489.623,88
38.721.303,38
26.034.282,36
116.734.038,14
26.987,00
26.987,00
8.147.406,08

4.772.525,49
557.214,39
4.204.017,27
11.293,83
0,00
0,00
(199.133,73)
781.380.889,65
781.380.889,65
781.380.889,65
131.646.368,03
71.696.300,45
26.942.614,36
44.753.686,09
59.950.067,58
292.136.260,81
63.702.911,54
63.702.911,54
228.433.349,27
219.402.358,47
77.070.675,72
32.920.142,81
109.411.539,94
0,00
0,00
9.030.990,80

DEFICT

VARIACOES ATIVAS

1.296.931.522,82 1.209.736.910,25
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VARIAÇÕES PASSIVAS
TÍTULOS

2011

2.010

ORÇAMENTÁRIAS

962.242.070,51

838.993.631,83

DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSOES FINANCEIRAS
INTERFERENCIAS PASSIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
REPASSE CONCEDIDOS
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
INTERFERENCIAS PASSIVAS
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS
DESIINCORPORACOES DE ATIVOS
BAIXA DE BENS MOVEIS
BAIXA DE DIREITOS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO
INCORPORACAO DE PASSIVOS
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AJUSTES FINANCEIROS

855.771.020,00
521.235.234,57
241.834.852,97
92.700.932,46
82.332.758,97
10.368.173,49
104.046.169,98
104.046.169,98
0,00
2.424.880,53
2.424.880,53
73.163,03
2.351.717,50
203.190.607,01
2.084,22
0,00
2.084,22
203.188.522,79
117.729.553,46
12.683.076,46
105.046.477,00
2.938.518,84
2.938.518,84
78.475.319,54
4.045.130,95
4.045.130,95

795.300.170,13
455.299.095,15
262.319.098,90
77.681.976,08
72.610.126,97
5.071.849,11
43.693.290,40
34.196.434,61
9.496.855,79
171,30
171,30
171,30
0,00
211.887.390,52
63.571.654,03
60.561,28
63.511.092,75
148.315.736,49
62.120.952,00
19.738.588,40
42.382.363,60
1.014.160,22
1.014.160,22
83.349.431,62
1.831.192,65
1.831.192,65

131.498.845,30

158.855.887,90

131.498.845,30

158.855.887,90

RESULTADO PATRIMONIAL
Superávit ............................................................

VARIACOES PASSIVAS

18.1.5

1.296.931.522,82 1.209.736.910,25

Demonstração dos Fluxos de Caixas

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de
caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular
financiamento dos serviços públicos.

18.1.6

Demonstração do Resultado Econômico

A Demonstração do Resultado Econômico evidencia o resultado econômico de ações do setor
público.
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18.1.7

Notas Explicativa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, as informações contidas nas
notas explicativas devem se relevantes, complementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou
não constantes das demonstrações contábei.
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, autarquia federal, inserida no segmento
da Educação de Ensino Superior, com sede localizada na Rua Sena Madureira, nº 1.500 – 5º andar – Vila
Clementino – São Paulo / SP, Cep: 04021-001, sendo o seu nicho de atuação Capital de São Paulo e nos
município de Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco e São Jose dos Campos. A Autarquia foi
constituída em 1933, sobre a forma de empresa particular de ensino superior e transformada em
estabelecimento público em 1956.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão apresentadas conforme a Resolução CFC nº 1.133/2008 (NBC T 16.6),
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a qual estabelece as demonstrações
contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público.

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) OS ESTOQUES
Os materiais em estoque no almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição.
B) ATIVO PERMANENTE
Os bens do ativo permanente estão demonstrados pelo custo de aquisição.
As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes com base na vida útil e valor residual dos
bens, conforme tabela emitida pela STN – Secretária do Tesouro Nacional macrofunção Manual Siafi 02.03.30.
Do exame realizado, conclui-se que as demonstrações contábeis acima referidas expressam adequadamente,
as situações orçamentária, financeira e patrimonial em 31 de dezembro de 2011, exceto quanto às ressalvas
indicadas no item 1. da Parte B.
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23. Indicadores de Desempenho das IFES nos termos da Decisão nºTCU
408/2002 – Plenário e Modificação Posteriores
23.1

Indicadores de Gestão e Desempenho (Decisão TCU No. 408/2002)

Indicadores de Gestão da UNIFESP
Decisão TCU No.408/2002 - Plenário
I.Custo Corrente / Aluno Equivalente
I.Custo Corrente / Aluno Equivalente s/ HU
II.Aluno Tempo Integral / Professor
III.Aluno Tempo Integral / Funcionário
III.Aluno Tempo Integral / Funcionário s/ HU
IV.Funcionário / Professor
IV.Funcionário / Professor s/ HU
V.Grau de Participação Estudantil (GPE)
VI.Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG)
VII.Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação
VIII.Indice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)
IX.Taxa de Sucesso na Graduação (TSG)

2011
43.206,59
41.705,88
11,85
3,76
7,32
3,153
1,619
1,24
0,30
4,15
4,89
45,59%

Custo Corrente
(+) Despesas Correntes da Universidade
65% das despesas correntes do Hosp. Universitário
100% das despesas correntes do Hosp. Universitário
Custo Corrente Total
Custo Corrente Total s/ HU

R$ 959.817.189,98
R$ 51.403.829,78
R$ 79.082.815,04
R$ 796.898.992,45
R$ 769.220.007,18

2. Relação de Projetos Desenvolvidos pela FAP - Unifesp
Relação dos Contratos com a FapUnifesp com repasse de recursos
Contrato
nº

Objeto

008/2011 Execução do Projeto Supera

146/2010

Execução do Projeto Fé na
Prevenção

046/2010 UNASUS

Valor prestação
do serviço de
gerenciamento

Valor
empenhado
para
execução

Início

Término

Valor já
repassado

78.000,00

753.500,00

01/02/2011 31/07/2012

436.400,00

64.000,00

664.700,00

01/02/2011 31/07/2012

515.987,50

1.500.000,00

12.586.375,90

15/04/2010 23/12/2012

4.453.371,60
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Prestação de serviços de apoio a
execução do projeto
152/2010
"Matriciamento de 4 programas de
residência médica UNIFESP-UFT"
Gerenciamento do Projeto Centro
Colaborador em Alimentação e
132/2011
Nutrição Escolar da UNIFESP CECANE-UNIFESP

39.594,56

345.404,84

30/12/2010 29/12/2011

0,00

98.113,20

1.084.288,80

27/12/2011 26/12/2012

0,00

Relação dos Contratos com a FapUnifesp com arrecadação pela FapUnifesp
Contrato
nº

Objeto

Prestação de serviços para a
realização do processo seletivo de
121/2010 Residência Médica e
Multiprofissional Hospitalar da
UNIFESP no ano 2011
Prestação de serviços para a
realização do processo seletivo de
103/2011 Residência Médica e
Multiprofissional Hospitalar da
UNIFESP no ano 2012
Fonte: Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria / FAP

Valor
arrecadado +
Aplicação
Financeira

Valor
utilizado na
execução

Valor
prestação do
serviço de
gerenciamento

Saldo

Data da GRU

1.773.707,30

1.100.462,80

462.440,00

210.804,50

209.531,08
em
05/05/2011
1.273,42 em
06/09/2011

2.203.496,22

1.350.300,29

466.279,07

386.916,86

em
andamento
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Anexo I
Estatuto da Unifesp
A Unifesp em 2009 promoveu discussão junto à comunidade para o estabelecimento de um novo estatuto que
contemple o novo momento institucional. Atualmente, os itens desta nova proposta do estatuto foram amplamente
analisados e colocados em votação nas sessões do Conselho Universitário. Sendo assim, apresentamos abaixo o
estatuto em vigência até o momento da consecução deste relatório.

Índice - Estatuto da Universidade Federal de São Paulo
TÍTULO I - DA UNIVERSIDADE E SEUS OBJETIVOS
TÍTULO II - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIFESP
TÍTULO III - DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS
TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO V - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

TÍTULO I
DA UNIVERSIDADE E SEUS OBJETIVOS

Art. 1º - A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), criada pela Lei nº 8.957 de 15 de dezembro
de 1994, com sede no município de São Paulo, capital do Estado de São Paulo e com atuação multicampi
é uma instituição federal de ensino superior.
§ 1º - A UNIFESP decorre da transformação da Escola Paulista de Medicina fundada em 1º de junho de
1933, federalizada pela Lei nº 2.712 de 21 de janeiro de 1956 e transformada em estabelecimento isolado
de ensino superior de natureza autárquica pela Lei nº 4.421 de 29 de setembro de 1964.
§ 2º - A UNIFESP possui autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, e rege-se pela legislação federal que lhe for aplicável, pelo presente Estatuto, pelo Regimento
Geral e pelas normas fixadas pelos seus órgãos.
Art. 2º - A UNIFESP tem por finalidade desempenhar com excelência, atividades indissociáveis de
ensino, pesquisa e extensão.
§ 1º - Para o desenvolvimento dessas atividades a UNIFESP oferecerá condições adequadas ao seu corpo
docente, discente e técnico-administrativo em educação.
§ 1º -Na área de graduação a UNIFESP oferece condições de excelência para formação de profissionais
qualificados para atuarem na sociedade de maneira crítica e reflexiva.
§ 2º - Na área de pós-graduação a UNIFESP oferece cursos e programas em lato sensu e stricto sensu.
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§ 3º - Na área de extensão a UNIFESP oferece a prestação de serviços à comunidade por meio do
desenvolvimento de programas e projetos sociais e da realização de cursos, eventos e campanhas públicas
que envolvam, sempre que possível, parcerias com outras instituições, públicas ou privadas, e/ou
movimentos sociais organizados.
§ 4º - A difusão de conhecimentos culturais, científicos, técnicos e do saber será promovida por meio das
atividades inerentes à universidade.
§ 5º - A organização dos cursos na área de graduação e de pós-graduação será definida no Regimento
Geral.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIFESP
CAPÍTULO I - DOS ÓRGÃOS DA INSTITUIÇÃO
Art. 3º. A UNIFESP realizará suas atividades por meio de Unidades Universitárias constituídas por
Escolas, Faculdades e Institutos, distribuídas nos respectivos Campi.
§ 1º Cada Campus terá um Conselho do Campus para coordenar as atividades de ensino, pesquisa,
extensão e administrativas, com representação nos conselhos centrais.
§ 2º Cada Unidade Universitária deverá ter a sua Congregação, com representação nos conselhos centrais.
Art. 4º São Unidades Universitárias:
I – Escolas e Faculdades: congregam áreas do conhecimento responsáveis por, pelo menos, um
curso de graduação e um programa de pós-graduação e exercem atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
II – Instituto: é unidade responsável por unidades curriculares em cursos de graduação, por pelo
menos um programa de pós-graduação e por atividades de pesquisa e extensão em diferentes áreas
do conhecimento.
Art. 5º O Departamento é a Unidade Acadêmica de organização administrativa da estrutura universitária,
responsável pelo ensino, pesquisa e extensão em área específica de conhecimento.
Parágrafo único – O Departamento deverá integrar uma Unidade Universitária e poderá manter
Disciplinas e Setores.
Art. 6º A Universidade poderá ter órgãos complementares integrados à sua estrutura organizacional, que
terão por objetivo colaborar na execução, difusão e expansão das atividades de ensino, pesquisa e
extensão e serão organizados por área de atuação.
§ 1º - São órgãos complementares:
I - os Centros;
II - os Núcleos;
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III - os Museus; e
IV - as Bibliotecas.
§ 2º - Os órgãos complementares terão representação no Conselho do Campus e nos colegiados
pertinentes, conforme descrito no Regimento Geral.
Art. 7º. A direção, planejamento, desenvolvimento institucional, administração, avaliação didáticopedagógica e científica e fiscalização econômico-financeira da UNIFESP são exercidas pelos seguintes
órgãos centrais:
I – Reitoria;
II – Conselho Universitário (CONSU);
III – Conselho de Administração (CA);
IV – Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa (CPGPq);
V – Conselho de Extensão (COEX);
VI – Conselho de Graduação (CG);
VII – Conselho de Assuntos Estudantis (CAE).
VIII – Conselho Curador (CC).
Seção I
Do Conselho Universitário
Art. 8º. O Conselho Universitário, órgão superior da Universidade, é constituído:
I – pelo Reitor, que é o seu Presidente;
II – pelo Vice-Reitor;
III – pelos Pró-Reitores;
IV – pelos Diretores das Unidades Universitárias;
V – pelos Diretores Acadêmicos dos Campi;
VI - por representantes eleitos da categoria docente; (em número duas vezes maior a somatória
dos cargos discriminados dos incisos I a V –
vide §1º abaixo)
VII – por representantes eleitos da categoria discente;
VIII – por representantes eleitos da categoria dos técnico-administrativos em educação;
IX – por dois representantes da comunidade.
§ 1º - A representação docente será equivalente ao dobro da soma dos representantes discriminados nos
incisos I a V deste artigo e será composta por 50% (cinqüenta por cento) de professores titulares, 30%
(trinta por cento) de professores associados e 20% (vinte por cento) de professores adjuntos, todos eleitos,
respectivamente, por seus pares.
§ 2º – Os representantes do corpo discente e dos servidores técnico- administrativos em educação terão
igual número e sua soma corresponderá ao percentual previsto em lei.
§ 3º - A representação discente será composta por alunos de graduação e de pós-graduação sendo que, a
cada dois membros do corpo discente da graduação terá um membro da pós-graduação.
Art. 9º - Compete ao Conselho Universitário:
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I – fixar as normas e diretrizes gerais da Universidade e acompanhar e avaliar o desenvolvimento
de suas atividades;
II – aprovar emendas ao presente Estatuto com a presença de dois terços dos seus membros e com
o voto da maioria absoluta dos presentes, em consonância com as normas gerais pertinentes;
III – aprovar o Regimento Geral da Universidade;
IV – aprovar a criação, modificação e extinção de Campus, Unidade Universitária, cursos de
graduação e órgãos complementares;
V – aprovar os Regimentos dos Campi e das Unidades Universitárias;
VI – deliberar sobre normas gerais relativas ao provimento de cargos e funções docentes;
VII – examinar e homologar as indicações feitas pelo Reitor para o provimento dos cargos de PróReitor, após argüição dos indicados;
VIII – reexaminar decisões dos Conselhos mencionados nos incisos III a VIII do artigo 7º;
IX – deliberar sobre recursos apresentados contra decisões dos Conselhos mencionados no inciso
anterior;
X – autorizar a abertura de concursos para ingresso na carreira docente, bem como para
provimento dos cargos de Professor Titular, observadas as normas legais pertinentes;
XI – deliberar sobre a distribuição do pessoal docente;
XII – aprovar a proposta orçamentária e a prestação de contas da Universidade, após a
manifestação do Conselho Curador;
XIII – decidir sobre a alocação das verbas orçamentárias e extra-orçamentárias;
XIV – decidir sobre a abertura de créditos adicionais;
XV – deliberar sobre a alienação do patrimônio imóvel da Universidade;
XVI – decidir sobre a aceitação de legados e doações, quando clausulados ou de que resultem
ônus;
XVII - deliberar sobre a ampliação da estrutura física da UNIFESP, bem como a execução de
reformas nessa estrutura;
XVIII – deliberar sobre representações contra atos do Reitor e dos Pró-Reitores;
XIX – manifestar-se em grau de recurso sobre a aplicação da penalidade de demissão a membros
do corpo docente, observadas as normais legais pertinentes;
XX – aprovar a criação e a concessão de títulos honoríficos e prêmios;
XXI – implantar a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Comissão Interna de
Supervisão da Carreira (CIS) e outras comissões permanentes ou transitórias;
XXII – praticar todos os demais atos que forem de sua competência por força de lei ou deste
Estatuto.
Art. 10 As sessões do Conselho Universitário serão instaladas com a presença da maioria absoluta de
seus membros.
§ 1º Decorridos trinta minutos do horário estabelecido na convocação, e não atingindo o quorum
mencionado no caput deste artigo, as sessões do CONSU são instaladas com a presença mínima de um
terço do total de seus membros, salvo nos casos em que este Estatuto exigir quorum especial.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às decisões a que se referem os incisos III, IV e XV do
artigo anterior.
§ 3º As reuniões ordinárias do CONSU são mensais e convocadas pelo Reitor e, quando extraordinárias,
serão convocadas pelo Reitor ou por um quarto de seus membros.
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§ 4º Após receber a manifestação de um quarto dos membros, o Reitor promoverá a realização da reunião
do CONSU no prazo máximo de cinco dias úteis.
§ 5º As convocações, com a respectiva pauta, serão realizadas com antecedência mínima de dois dias
úteis.
§ 6º A ata será lavrada e submetida à aprovação na reunião imediatamente subseqüente e na hipótese de
ressalvas, estas constarão da própria ata bem como da ata subseqüente.
Seção II
Da Reitoria
Art. 11 O Reitor e o Vice-Reitor integrantes de chapa única são nomeados pelo Presidente da República,
escolhidos dentre os indicados em lista elaborada pelo CONSU nos termos da legislação própria.
§ 1º A lista deverá ser composta por Professores Titulares ou Professores Associados com Livre-Docência
ocupantes de cargo docente da ativa, pertencentes ao Quadro Permanente da UNIFESP.
§ 2º O Regimento Geral disciplinará as condições e os critérios a serem observados na composição da
lista.
§ 3º A elaboração da lista tríplice pelo CONSU será realizada a partir de ampla consulta à comunidade
universitária.
Art. 12 O Reitor será substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Reitor, que o sucederá, em
caso de vacância, até novo provimento, nos termos da legislação pertinente.
Art. 13 O mandato do Reitor e do Vice-Reitor é de quatro anos.
Art. 14 Em caso de falta, impedimento ou vacância simultânea do Reitor e do Vice-Reitor, responderá
pela Reitoria o Pró-Reitor mais antigo na carreira docente na UNIFESP.
Parágrafo único – Na hipótese de vacância simultânea dos cargos de Reitor e Vice-Reitor, o Pró-Reitor
deverá convocar imediatamente o CONSU, para indicação do Reitor pro tempore que conduzirá o
processo de eleição do Reitor e Vice-Reitor.
Art. 15 Ao Reitor compete:
I – coordenar, fiscalizar e superintender todas as atividades da Universidade;
II – representar a Universidade em juízo e fora dele;
III – convocar e presidir as sessões do CONSU;
IV – indicar os Pró-Reitores dentre os docentes da Universidade e nomeá-los após aprovação pelo
CONSU;
V – zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto e do Regimento Geral;
VI – cumprir as decisões do CONSU;
VII - submeter ao CONSU a proposta orçamentária;
VIII – cumprir e fazer cumprir o orçamento e os planos de aplicação das verbas orçamentárias e
extra-orçamentárias, encaminhando ao CONSU a prestação anual de contas;
IX – administrar as finanças da Universidade;
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X – zelar para que se cumpram e se divulguem todos os atos administrativos;
XI – praticar todos os atos referentes à administração de pessoal docente e técnico- administrativo
em educação;
XII – exercer o poder disciplinar;
XIII – conferir grau e assinar diplomas e títulos expedidos pela Universidade;
XIV – desempenhar as demais atribuições que forem conferidas pela lei, por este Estatuto, pelo
Regimento Geral e pelo CONSU.
Parágrafo único – O Reitor poderá delegar atribuições ao Vice-Reitor e demais membros da Reitoria.
Art. 16 Além do Reitor e do Vice-Reitor, integram a Reitoria:
I – as Pró-Reitorias;
II – a Chefia de Gabinete;
III – a Procuradoria Jurídica;
IV – as Assessorias;
V - Outros órgãos definidos pelo Regimento Geral.
Parágrafo único – As competências dos órgãos que compõem a Reitoria serão definidas no Regimento
Geral.
Seção III
Dos Conselhos Centrais
Art. 17 Os Conselhos mencionados nos incisos III a VIII do art. 7º são subordinados ao Conselho
Universitário.
§ 1º Aos Conselhos compete coordenar as atividades da Universidade nos respectivos campos de atuação,
aprovar normas, proceder as avaliações e fiscalizar os trabalhos, submetendo suas decisões ao CONSU,
nas matérias disciplinadas no art. 9º deste Estatuto.
§ 2º Cada um dos Conselhos mencionados nos incisos III a VII do art. 7º será presidido por um PróReitor, docente da UNIFESP, designado pelo Reitor, após aprovação pelo CONSU.
§ 3º Haverá um Pró-Reitor Adjunto, docente da UNIFESP, designado pelo Pró-Reitor e homologado pelo
respectivo Conselho, que substituirá o Pró-Reitor na sua ausência.
§ 4º Os Conselhos Centrais poderão criar Câmaras e Comissões para desenvolver suas atividades.
§ 5º Os Conselhos Centrais poderão reexaminar matérias de competência dos Conselhos de Campus e
Congregações.
Art. 18 O Conselho de Graduação é constituído:
I – pelo Pró-Reitor de Graduação;
II – pelo Pró-Reitor Adjunto de Graduação;
III – pelos Coordenadores dos Cursos de Graduação;
IV – pelo Diretor de cada Unidade Universitária ou seu representante;
V – por representantes eleitos de cada uma das categorias do corpo docente;
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VI - pela representação discente, eleita entre os alunos matriculados nos cursos de graduação;
VII – por um representante eleito entre os servidores técnico-administrativos em educação.
Parágrafo único. A representação do corpo discente e dos servidores técnico- administrativos em
educação será contemplada de acordo com a proporção estabelecida na lei de regência da matéria.
Art. 19 Compete ao Conselho de Graduação:
I – elaborar o plano pedagógico da Universidade e avaliar sua execução;
II – aprovar o plano pedagógico dos cursos;
III – homologar o nome dos Coordenadores dos cursos de graduação;
IV – estimular a integração dos programas de ensino e a mobilidade estudantil intra e
interinstitucional;
V – opinar sobre o sistema de ingresso dos alunos na Universidade;
VI – deliberar sobre o número de vagas e as formas de ingresso em qualquer fase dos cursos;
VII – aprovar o calendário escolar;
VIII – deliberar sobre a equivalência de diplomas de graduação conferidos por outras instituições
de ensino ou entidades congêneres;
IX – fixar as normas para a revalidação de diplomas de graduação conferidos por outras
instituições de ensino ou entidades congêneres, de acordo com a lei;
X – manter sistema de avaliação dos cursos;
XI – homologar o nome do Pró-Reitor Adjunto.
Art. 20 O Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa é constituído:
I – pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa;
II – pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa;
III – pelos coordenadores dos programas de pós-graduação stricto sensu;
IV – pelo Diretor de cada Unidade Universitária, ou seu representante;
V – por representantes eleitos de cada uma das categorias da carreira docente;
VI - pela representação discente, eleita entre os alunos matriculados em curso de pós-graduação
stricto sensu;
VII – pela representação dos técnico-administrativos em educação;
Parágrafo único. A representação do corpo discente e dos servidores técnico- administrativos em
educação será contemplada de acordo com a proporção estabelecida na lei de regência da matéria.
Art. 21 Compete ao Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa:
I – deliberar sobre os currículos dos cursos e programas de pós-graduação;
II – aprovar a escolha dos professores orientadores indicados pelos programas;
III – aprovar as normas referentes ao ingresso nos programas de pós-graduação;
IV – examinar e julgar os recursos interpostos por alunos matriculados nos programas de pósgraduação;
V – deliberar sobre a organização e pedido de credenciamento de novos programas ou atividades
de pós-graduação e de pós-doutorado;
VI – deliberar sobre o recredenciamento dos programas de pós-graduação;
VII – homologar a composição das bancas examinadoras para obtenção dos títulos de Mestre e
Doutor;
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VIII – organizar, aprovar e homologar os concursos de Livre Docência;
IX – propor a associação da Universidade com outras instituições, mediante acordos, ajustes,
convênios ou outros instrumentos congêneres;
X – deliberar sobre a equivalência de títulos de pós-graduação e de livre docência conferidos por
outras instituições de ensino ou entidades congêneres;
XI – deliberar sobre a admissão de títulos de graduação e de pós-graduação stricto sensu
conferidos por outras Instituições de ensino ou entidades congêneres, de acordo com o Regimento
Geral e com as normas gerais;
XII – promover e coordenar atividades de planejamento para o desenvolvimento do sistema de
pós-graduação e pesquisa;
XIII – promover e coordenar, com periodicidade regular, processos de avaliação do sistema de
pós-graduação e pesquisa;
XIV – promover e harmonizar a integração de pesquisadores e orientadores na organização de
espaços e temáticas comuns de pesquisa e na resposta institucional a editais de pesquisa;
XV – coordenar a aplicação de recursos destinados ao aprimoramento do sistema de pósgraduação, de acordo com o Regimento Geral;
Art. 22 O Conselho de Extensão é constituído:
I – pelo Pró-Reitor de Extensão;
II – pelo Pró-Reitor Adjunto de Extensão;
III – pelo representante de extensão de cada Campus;
IV – pelo Diretor de cada Unidade Universitária, ou seu representante;
V – pelo coordenador das Comissões de Residência, definidas no Regimento Geral;
VI – por representantes eleitos de cada categoria da carreira docente;
VII – por represente eleito do corpo discente;
VIII – por representante eleito dos servidores técnico- administrativos em educação.
Parágrafo único. A representação do corpo discente e dos servidores técnico- administrativos em
educação será contemplada de acordo com a proporção estabelecida na lei de regência da matéria.
Art. 23 Compete ao Conselho de Extensão:
I - estabelecer normas e promover as atividades da Universidade no âmbito da extensão,
compreendendo ações comunitárias de caráter permanente, coerentes com o processo de formação
da Universidade;
II – promover a difusão do conhecimento por meio de cursos, seminários, palestras e assistência,
dentre outros;
III – aprovar e avaliar os programas e projetos sociais e os cursos de aperfeiçoamento e
especialização,
IV – aprovar e avaliar os cursos de capacitação;
V – aprovar e avaliar os programas de residência;
VI – coordenar e avaliar todas as demais atividades de extensão;
VII – aprovar relatórios das atividades de extensão;
VIII – planejar e fixar normas com o objetivo de prestar serviços à comunidade;
IX – propor, para a área de extensão, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congêneres, com instituições públicas ou privadas;
X – examinar e julgar os recursos interpostos por participantes dos programas, cursos, residências
e projetos, das decisões das coordenadorias específicas.
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Art. 24 O Conselho de Administração é constituído:
I – pelo Pró-Reitor de Administração;
II – pelo Pró-Reitor Adjunto de Administração;
III – pelos Diretores Acadêmicos dos Campi;
IV – pelo Diretor de cada Unidade Universitária ou seu representante;
V – pelos Diretores Administrativos dos Campi, sem direito a voto;
VI – por representantes eleitos do corpo docente;
VII – por representantes eleitos do corpo discente; e
VIII – por representantes eleitos dos servidores técnico-administrativos em educação.
§ 1º A representação docente será composta por membros eleitos, conforme o Regimento Geral.
§ 2º A representação discente será composta por alunos de graduação e de pós-graduação sendo que, a
cada dois membros do corpo discente da graduação terá um membro da pós-graduação.
§3º A representação dos servidores técnico- administrativos em educação será numericamente igual à
representação do corpo discente.
§4º A representação do corpo discente e dos servidores técnico-administrativos em educação será fixada
de acordo com a proporção estabelecida na lei de regência da matéria.
Art. 25 Compete ao Conselho de Administração:
I – orientar e coordenar as atividades administrativas da Universidade;
II – promover a realização de concursos destinados ao provimento dos cargos docentes e de
técnico-administrativos em educação de acordo com a distribuição de vagas deliberada pelo
CONSU;
III - acompanhar e fiscalizar o desempenho dos departamentos administrativos;
IV - opinar sobre a alienação do patrimônio imóvel;
V - acompanhar a elaboração do orçamento;
VI - executar a proposta orçamentária e os respectivos planos de aplicação, em atendimento às
prioridades indicadas pelas Unidades Universitárias e Acadêmicas, Conselhos dos Campi e
Órgãos Complementares;
VII – acompanhar a utilização dos recursos próprios captados pela Universidade;
VIII - opinar sobre a aceitação de legados e doações, quando clausulados ou de que resultem ônus;
IX - opinar sobre a ampliação da estrutura física da UNIFESP, bem como a execução de reformas
nessa estrutura;
X - opinar sobre a criação, regulamentação e avaliação dos Órgãos Complementares.
Art. 26 O Conselho de Assuntos Estudantis é constituído:
I – pelo Pró-Reitor de Assuntos Estudantis;
II – pelo Pró-Reitor Adjunto de Assuntos Estudantis;
III – pelos Diretores Acadêmicos dos Campi;
IV – pelo Diretor de cada Unidade Universitária ou seu representante;
V – por representantes eleitos do corpo docente, discente e dos servidores técnico-administrativos
em educação, de acordo com o Regimento Geral.
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Art. 27 Compete ao Conselho de Assuntos Estudantis:
I – estabelecer efetiva interface com as demais pró-reitorias da Universidade buscando a
excelência acadêmica da Instituição;
II – formular a política de apoio aos alunos da UNIFESP;
III – gerenciar as verbas consignadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e desenvolver o
planejamento para os exercícios vindouros;
IV – promover políticas e programas de apoio à permanência do aluno, tais como, a moradia,
transporte, alimentação, saúde;
V – promover políticas e programas de acesso ao conhecimento;
VI – promover políticas e programas culturais, de lazer e atividades físicas;
VII – propiciar apoio psicopedagógico e social aos alunos de todos os níveis de ensino da
UNIFESP;
VIII – disciplinar e aplicar o código de ética do corpo discente da UNIFESP;
IX – acompanhar e propor medidas de aprimoramento às políticas de ações afirmativas da
UNIFESP;
X – deliberar sobre questões disciplinares do corpo discente;
XI - incentivar o empreendedorismo e formular propostas de inserção e otimização do graduando
no mercado de trabalho.
XII - deliberar sobre a administração dos espaços culturais, esportivos e de lazer do corpo
discente.
Art. 28 O Conselho Curador é constituído:
I - por quatro Professores Titulares;
II - por quatro Professores Associados;
III - por quatro Professores Adjuntos;
IV - por dois alunos, um da graduação e um da pós-graduação;
V - por dois servidores técnico-administrativos em educação da Universidade;
VI - por três representantes da comunidade externa.
§ 1º Os membros mencionados nos incisos I a V deste artigo são eleitos por seus pares.
§ 2º Os membros mencionados no inciso VI deste artigo serão eleitos entre pessoas reconhecidas pelo seu
trabalho na comunidade universitária.
§3º A eleição dos membros mencionados no inciso VI deste artigo deverá ocorrer imediatamente após a
instalação do órgão ou após o término do mandato dos representantes anteriores.
§4º Os membros mencionados no inciso VI deste artigo serão eleitos pelos colegiados centrais na seguinte
proporção:
a) um representante eleito pelo CONSU;
b) um representante eleito pelo CTA; e
c) um representante eleito pelo Conselho Curador.
§ 5º O mandato dos membros do Conselho Curador é de dois anos, exceto o mandato dos alunos, que é de
um ano, admitindo-se uma recondução para todos os membros.
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§ 6º O Presidente do Conselho Curador é eleito entre os seus membros em votação secreta, em reunião
convocada e presidida pelo Reitor.
Art. 29 Compete ao Conselho Curador:
I – manifestar-se sobre a proposta orçamentária;
II – manifestar-se sobre a prestação de contas do Reitor;
III – acompanhar e fiscalizar as atividades econômico-financeiras da Universidade;
IV – manifestar-se sobre a aceitação de legados e doações quando clausulados ou de que resultem
ônus;
V – manifestar-se sobre a administração do patrimônio imobiliário.
Parágrafo único. O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente a cada três meses e, extraordinariamente
quando convocado pelo Reitor ou pelo CONSU.
Seção IV
Do Conselho do Campus e das Congregações
Art. 30 A direção, planejamento, realização e administração das atividades indissociáveis de ensino,
pesquisa e extensão da UNIFESP são exercidas nos Campi pelo Conselho do Campus e pelas
Congregações.
Art. 31 O Conselho do Campus é constituído:
I – pelo Diretor do Campus;
II – pelo Vice-Diretor do Campus;
III – pelos Diretores das Unidades Universitárias do Campus;
IV – pelos respectivos representantes das atividades vinculadas à graduação, à pós-graduação e à
extensão do Campus.
V – por representantes dos órgãos complementares com atividades no Campus, definidos no seu
regimento;
VI – por representantes eleitos do corpo docente, discente e dos servidores técnico-administrativos
em educação;
VII – pelo Diretor Administrativo do Campus.
§ 1º O Diretor e Vice-Diretor do Campus serão professores titulares ou professores associados com
Livre-Docência, indicados pelo respectivo Conselho após consulta à comunidade, com mandato de quatro
anos, na forma da lei.
§ 2º Para o Campus que possuir somente uma Unidade Universitária, a respectiva Congregação exercerá
as atribuições do Conselho do Campus.
§3º Na hipótese do §2º deste artigo o Diretor e Vice-Diretor da Unidade exercerão as atribuições de
Diretor e Vice-Diretor de Campus, respectivamente.
Art. 32 Compete ao Conselho do Campus:
I – deliberar sobre a administração do Campus;
II – promover a integração entre as diferentes Unidades Universitárias no cumprimento das
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atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão;
III – elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento Interno;
IV – acompanhar e referendar as atividades do Diretor do Campus.
Art. 33 A Congregação é constituída:
I – pelo Diretor da Unidade Universitária;
II – pelo Vice-Diretor da Unidade Universitária;
III – pelos professores titulares;
IV – pelos Chefes de Departamento;
V – pelos respectivos representantes das atividades vinculadas à graduação, à pós-graduação e à
extensão da Unidade Universitária;
VI – pelos representantes eleitos das demais categorias da carreira docente;
VII – pelos representantes eleitos do corpo discente;
VIII – pelos representantes eleitos do segmento dos servidores técnico- administrativos em
educação.
§ 1º O Diretor e Vice-Diretor serão professores titulares ou professores associados com Livre-Docência
indicados pela Congregação após consulta à comunidade, na forma da lei.
§ 2º O mandato do Diretor e Vice-Diretor será de quatro anos.
§ 3º Os representantes do corpo discente e dos servidores técnico-administrativos em educação terão igual
número e sua soma corresponderá ao percentual fixado em lei.
§ 4º A representação discente será composta por alunos de graduação e de pós-graduação sendo que, a
cada dois alunos da graduação terá um aluno da pós-graduação.
Art. 34 Compete à Congregação:
I - a direção, planejamento e realização das atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e
extensão da Unidade Universitária;
II - aprovar a criação, modificação e extinção de Departamentos;
III - aprovar a constituição das bancas examinadoras dos concursos para ingresso na carreira
docente, para provimento dos cargos de Professor Titular e para obtenção dos títulos de Mestre,
Doutor e Livre Docente;
IV - deliberar sobre a distribuição das vagas que forem destinadas à Unidade Universitária;
V – propor a criação de cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitários;
VI – elaborar, aprovar e alterar seu Regimento Interno.
Capítulo II
DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS
Art. 35 Caberá às Congregações definir os Departamentos que irão compor as Unidades Universitárias.
Art. 36 O Departamento é a unidade didática e científica responsável pelo ensino, pela pesquisa e pelas
atividades de extensão, em áreas específicas de conhecimento.
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Parágrafo único – Os Departamentos serão organizados de acordo com suas especificidades e
necessidades e poderão ser constituídos por Disciplinas, Setores ou Sub-unidades.
Art. 37 O órgão superior do Departamento é o seu Conselho.
Art. 38 Integram o Conselho do Departamento:
I – O Chefe do Departamento;
II – O Vice-Chefe do Departamento;
III – os Professores Titulares;
IV – a representação das demais categorias da carreira docente;
V – a representação do corpo discente;
VI – a representação dos servidores técnico-administrativos em educação;
VII – os Chefes de Disciplinas, setores ou demais formas de organização, quando houver.
Parágrafo único. O Conselho de Departamento poderá propor a alteração de sua constituição que deverá
ser aprovada pela Congregação da Unidade Universitária.
Art. 39 O Conselho do Departamento é presidido por um docente, Chefe do Departamento, eleito pelo
respectivo Conselho, e referendado pela Congregação.
§ 1º O mandato do Chefe do Departamento é de três anos, permitida uma recondução sucessiva.
§ 2º As reuniões do Conselho são ordinárias ou extraordinárias podendo ser convocadas pelo Chefe ou,
quando extraordinárias, por um terço de seus membros e realizadas no prazo máximo de cinco dias úteis.

TÍTULO III
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS
CAPÍTULO I - DO PATRIMÔNIO
Art. 40 Constituem o patrimônio da Universidade:
I – os bens móveis e imóveis transferidos para seu acervo pelo artigo 15 da Lei 8.957, de 15 de
dezembro de 1994;
II – os bens e direitos que vierem a ser adquiridos, doados ou legados;
III – as incorporações que resultem de serviços realizados pela Universidade.
§ 1º Cabe à Universidade administrar seu patrimônio e dele dispor.
§ 2º Os bens e direitos da UNIFESP serão utilizados ou aplicados, exclusivamente, na consecução de seus
objetivos.
§ 3º A Universidade poderá promover investimentos objetivando a valorização de seu acervo e a obtenção
de rendas a serem utilizadas em seu benefício.
Capítulo II
DOS RECURSOS
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Art. 41 Os recursos financeiros da Universidade serão provenientes de:
I - dotações que lhe forem consignadas nos orçamentos da União, dos Estados e Municípios, inclusive os
créditos suplementares;
II – doações, auxílios, contribuições e subvenções;
III – empréstimos e financiamentos;
IV – rendas decorrentes de atividades e serviços remunerados prestados à comunidade;
V – rendas decorrentes de aplicação de bens e valores patrimoniais;
VI – taxas e emolumentos;
VII – resultado de operações de crédito e juros bancários, nos termos da lei;
VIII – rendas eventuais;
IX – saldo de exercícios anteriores.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 42 O Hospital Universitário da UNIFESP é o Hospital São Paulo, conforme parágrafo único do art.
2º da Lei nº 2.712, de 21 de janeiro de 1956, e credenciamento na forma da legislação pertinente.
Art. 43 Nos órgãos colegiados da Universidade, o mandato dos representantes das categorias docentes e
dos servidores técnico-administrativos em educação é de dois anos e dos representantes do corpo discente
é de um ano.
§1º O mandato será considerado extinto no caso do representante, se docente, mudar de categoria,
aposentar-se, ou deixar de ser docente, aluno ou servidor técnico-administrativo em educação.
§2º Na hipótese de vacância do mandato a vaga será ocupada pelo suplente eleito e, na hipótese de
inexistência do suplente, será convocada nova eleição em um prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 44 As decisões dos Colegiados serão adotadas pela maioria dos votos dos membros presentes, exceto
nos casos em que este Estatuto exigir quorum especial.
Art. 45 A representação do corpo discente e dos servidores técnico-administrativos em educação nos
Colegiados não poderá ser exercida por membros do corpo docente da Universidade.
Art. 46 Os membros dos Conselhos afastados nos termos da lei não serão computados para efeito do
quorum estabelecido para o funcionamento dos Colegiados.
Art. 47 Os cargos de Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitor, Diretor de Campus, Diretor de Unidade
Universitária e Chefe de Departamento não poderão ser exercidos com função acumulativa por um
mesmo docente.

TÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 48 Ficam respeitados até a constituição dos novos colegiados, os atuais mandatos dos representantes
de categorias nos Colegiados da UNIFESP.
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Parágrafo único – Enquanto não entrar em vigor o novo Regimento Geral, a renovação dos mandatos, nas
hipóteses de vacância, far-se-á de acordo com o Estatuto em vigor.
Art. 49 Respeitado o que consta no parágrafo único do artigo anterior, ficam revogados os preceitos do
Regimento Geral, bem como das Resoluções, que disponham contrariamente ao que estabelece o presente
Estatuto.
Art. 50 Considerando que para fins de efetivação deste Estatuto mostra-se necessária a definição inicial
dos Campi e Unidades Universitárias fica disposto que:
I - São Campi da UNIFESP:a) Campus São Paulo – Vila Clementino e Santo Amaro;
b) Campus Baixada Santista;
c) Campus Diadema;
d) Campus Guarulhos;
e) Campus São José dos Campos;
II - São Unidades Universitárias da UNIFESP: a) no Campus São Paulo: Escola Paulista de
Medicina e Escola Paulista de Enfermagem;
b) no Campus Baixada Santista: Instituto de Saúde e Sociedade;
c) no Campus Diadema: Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas;
d) no Campus Guarulhos: Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas;
e) no Campus São José dos Campos: Instituto de Ciência e Tecnologia
§1º - Na hipótese de criação de novos Campi ou novas Unidades Universitárias, estas serão elencadas no
Regimento Geral.
§2º - A Universidade terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, após deliberação do presente Estatuto pelo
órgão competente do Ministério da Educação, para convocar eleições e constituir os Conselhos Centrais,
os Conselhos dos Campi e as Congregações.
§3º- A composição das Congregações, Conselhos de Campi e Conselhos Centrais será referendada pelo
CONSU de acordo com o art. 51.
§4º - Nos dois primeiros mandatos ou nos cinco primeiros anos de criação das novas Unidades
Universitárias, será admitida a nomeação para cargos de direção os candidatos portadores tão somente do
título de doutor nos Campi de que tratam as letras “b” a “e” do inciso I.
§5º - O Diretor Acadêmico de novo Campus será nomeado pelo Reitor e homologado pelo CONSU até
que se forme a primeira turma de alunos de graduação.
Art. 51 Durante o período de transição as deliberações serão tomadas pelo CONSU em sua constituição
anterior à Reforma, até a posse de seus novos membros.
Art. 52 O presente Estatuto entrará em vigor na data de sua publicação.
Aprovado em sessões extraordinárias do Conselho Universitário de 28/10/09, 04/11/09, 18/11/09,
02/12/09, 16/12/09, 24/02/10, 23/03/10, 24/03/10 e 31/03/10

138

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Anexo II
Ofício de aprovação das alterações estatutária emitido pelo Ministério da Educação
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Anexo III
REGIMENTO GERAL DA UNIFESP
Aprovado pelo CONSU em 14/set/2011
TÍTULO I - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
- Capítulo I - DOS CAMPI
- Capítulo II - DAS UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
- Capítulo III - DAS UNIDADES ACADÊMICAS
- Capítulo IV – DOS ÓRGÂOS COMPLEMENTARES
TÍTULO II - DA GRADUAÇÃO
TÍTULO III - DA PÓS-GRADUAÇÃO EM SENTIDO ESTRITO
TÍTULO IV - DA EXTENSÃO
TÍTULO V - CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU)
TÍTULO VI – REITORIA
- Capítulo I - DA REITORIA
- Capítulo II – DAS PRÓ-REITORIAS
TÍTULO VII - COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
- Capítulo I – DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
- Capítulo II – DO CORPO DOCENTE
- Capítulo III - DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
-Capítulo IV - DO CORPO DISCENTE
TÍTULO - VIII DAS ELEIÇOES
TÍTULO IX - DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
TÍTULO X - DA RELAÇÃO DA UNIFESP COM A FUNDAÇÃO DE APOIO
TÍTULO XI - DOS TÍTULOS HONORÍFICOS E HONRARIAS
TÍTULO XII - DISPOSIÇÕES GERAIS TÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CAPÍTULO I
Dos Campi
Artigo 1º Os campi da Unifesp congregam as Unidades Universitárias e são:
I. Campus São Paulo;
II. Campus Baixada Santista;
III. Campus Diadema;
IV. Campus Guarulhos;
V. Campus São José dos Campos;
VI. Campus Osasco.
Artigo 2º O Campus é uma unidade gestora (UG), sendo o Conselho do Campus seu órgão máximo.
Artigo 3º - A direção, a constituição e as atribuições dos Conselhos dos Campi são estabelecidas no Estatuto.
§1º Aplicam-se à constituição do Conselho de Campus constante do art. 31 do Estatuto da UNIFESP:
I. Os representantes das atividades vinculadas à graduação, pós-graduação e extensão do campus mencionados
no inciso IV consiste em:
a) 01 (um) representante docente de cada Unidade Universitária eleito pelos coordenadores de cursos de
graduação;
b) o coordenador do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) do campus ou seu representante;
c) 01 (um) representante docente eleito pelos coordenadores de Pós-Graduação de cada Unidade
Universitária;
d) 01 (um) representante docente de cada Unidade Universitária eleito pelos coordenadores das atividades
de extensão;
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II. A representação dos órgãos complementares com atividades no campus, definidos no seu regimento,
mencionada no inciso V, consiste em 01 (um) representante eleito pelos seus pares dentre os coordenadores
dos órgãos complementares.
III. A representação mencionada no inciso VI, consiste na seguinte composição:
a) A representação docente com 11 (onze) representantes eleitos pelos seus pares, sendo 05 (cinco) professores titulares,
03 (três) professores associados e 03 (três) professores adjuntos/assistentes/auxiliares de ensino, sendo que nos campi onde
não houver número suficiente de professores titulares a representação será completada com professores associados e,
sucessivamente, com professores adjuntos/assistentes/auxiliares de ensino.

b) A representação discente e dos servidores técnico-administrativos em educação é composta por igual
número de representantes de ambas as categorias e sua soma corresponderá ao percentual fixado em lei;
c) A representação discente mencionada no item b é composta por alunos de graduação e de pósgraduação na proporção de 02 (dois) alunos da graduação para cada aluno da pós-graduação.
IV. O Diretor Administrativo, indicado pelo Diretor do Campus, tem direito a voto.
§ 2º Para o Campus que possui somente uma Unidade Universitária, a respectiva Congregação exerce as
atribuições do Conselho de Campus assegurando-se a participação do Diretor Administrativo e de
representante dos órgãos complementares com atividades no Campus, definidos no seu regimento.
§3º No Campus São Paulo o Presidente do Conselho Gestor do Hospital Universitário ou representante por ele
indicado comporá a representação prevista no inciso I.
Artigo 4º São atribuições complementares do Conselho do Campus:
I. regulamentar, considerando suas atribuições estatutárias e as peculiaridades na respectiva área, as normas
baixadas pelos órgãos superiores da Universidade;
II. avaliar e aprovar a proposta orçamentária do campus elaborada por seu Diretor, considerando as
necessidades de suas Unidades Universitárias;
III. manifestar-se e decidir sobre questões de natureza administrativa dos órgãos que a ele se vinculam;
IV. propor à Reitoria acordos e convênios para a realização de trabalhos profissionais necessários ao Campus;
V. realizar a eleição de Diretor e Vice-Diretor de Campus em sessão especial organizando a lista
tríplice para enviar ao Reitor;
VI. manter comissão para que os procedimentos de descarte dos resíduos sejam seguros e estejam em
conformidade com a legislação vigente;
VII. aprovar o planejamento plurianual do Campus de acordo com orientação da Secretaria de Planejamento
da Unifesp.
Artigo 5º - Compete ao Diretor do Campus:
I. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Campus;
II. executar ou fazer executar as resoluções e as decisões do Conselho de Campus, bem como dos órgãos que
lhe sejam superiores na Universidade;
III. elaborar a proposta orçamentária do Campus, considerando as necessidades de suas Unidades
Universitárias;
IV. gerenciar os recursos do Campus como ordenador de despesas;
V. manter equipe administrativa incluindo o diretor administrativo sob sua responsabilidade;
VI. elaborar o planejamento plurianual do Campus e submetê-lo à Reitoria após anuência do Conselho de
Campus;
VII. realizar gestões junto às entidades públicas ou privadas das localidades onde se encontra o campus, com a
anuência da Reitoria da Universidade, no sentido de elaborar acordos de colaboração de interesse da Unifesp;
VIII nomear o diretor administrativo do Campus;
IX. indicar ao Conselho do Campus o vice-diretor no caso de vacância;
X. no caso de vacância simultânea do Diretor e Vice-Diretor assume a direção o professor mais titulado que há
mais tempo atua no magistério de ensino superior neste Campus que convocará imediatamente o Conselho
para a indicação do Diretor pro-tempore;
XI. o Diretor pro-tempore conduzirá, no prazo de 90 dias, o processo de eleição do Diretor e Vice-Diretor
XII. resolver ad referendum do Conselho do Campus as questões de sua competência que, por sua urgência,
necessitam de pronta solução.
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Parágrafo único O Vice-Diretor auxiliará o Diretor em caráter permanente, o substituirá em suas faltas e
impedimentos e o sucederá em caso de vacância.
CAPÍTULO II
Das Unidades Universitárias
Artigo 6º São Unidades Universitárias da Unifesp:
a) no Campus São Paulo: Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem;
b) no Campus Baixada Santista: Instituto de Saúde e Sociedade;
c) no Campus Diadema: Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas;
d) no Campus Guarulhos: Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas;
e) no Campus São José dos Campos: Instituto de Ciência e Tecnologia;
f) no Campus Osasco: Escola Paulista de Política, Economia e Negócios.
Artigo 7º As Unidades Universitárias têm um Diretor e um Vice-Diretor, uma Congregação e Regimento
próprio.
Parágrafo único. Em relação à constituição da Congregação mencionada no Artigo 33 do Estatuto, segue
que:
I. A representação das atividades vinculadas à graduação, pós-graduação e extensão da Unidade Universitária,
mencionada no inciso V, consiste na seguinte composição:
a) A representação das atividades vinculadas à graduação se dá pelos Coordenadores dos cursos de
graduação e, onde houver, dos eixos curriculares, além de 01 (um) representante eleito dentre os
membros do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE);
b) A representação das atividades vinculadas à pós-graduação se dá por até 5 representantes eleitos
dentre os coordenadores de programas de pós-graduação;
c) A representação das atividades vinculadas à extensão se dá por 03 (três) representantes eleito entre os
coordenadores dos programas de Extensão, e, onde houver, pelo coordenador dos programas de
residência em saúde e por 01 (um) representante do Hospital Universitário.
II. A representação das categorias da carreira docente, exceto a de professor titular, mencionada no inciso VI,
se dá por:
a) representantes eleitos entre os docentes associados e adjuntos com igual número ao de titulares na
proporção de 03(três) associados para 02 (dois) adjuntos;
b) nos casos em que se aplicando a regra mencionada no inciso anterior não se completar 06 (seis), este
será o número de representantes;
c) nos campi com menos de 10 anos de existência, contados a partir do início das aulas da 1ª turma, a
representação docente se dá pelo conjunto de associados e adjuntos indistintamente.
III. A representação do corpo discente e a representação do segmento dos servidores técnico-administrativos
em educação, mencionadas no inciso VII se dá por representantes eleitos em igual número para ambas as
categorias, sendo que sua soma corresponderá ao percentual fixado em lei.
IV. Nos campi em que houver alunos de pós-graduação, a representação discente é composta por alunos de
graduação e de pós-graduação na proporção de 02 (dois) alunos da graduação para cada aluno da pósgraduação e, onde houver residência em saúde, 01 (um) representante.
Artigo 8º São atribuições complementares da Congregação:
I. encaminhar aos Conselhos superiores específicos propostas de criação de cursos de graduação, programas
de pós-graduação e das atividades de extensão;
II. encaminhar ao Conselho do Campus as questões administrativas da Unidade Universitária que transcendem
a sua competência;
III. avaliar a distribuição de atividades docentes e dos técnicos administrativos;
IV. realizar a eleição de Diretor e Vice-Diretor em sessão especial organizando a lista tríplice para enviar ao
Reitor;
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V. coordenar a realização de concursos para a carreira docente e aprovar a composição das respectivas bancas
examinadoras, o programa a ser observado e a elaboração do edital;
VI. avaliar, referendar e encaminhar ao Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa a composição das bancas
examinadoras, programa e a lista de candidatos observando as normas para o concurso de livre docência;
VII. decidir sobre recursos interpostos contra decisões do chefe de Departamento e de órgãos complementares;
VIII deliberar e aprovar sobre a criação de disciplinas, setores e outras formas de organização;
IX. pronunciar-se sobre dispensa e remoção de pessoal docente e técnico administrativo, lotado na Unidade
Universitária ou a que ela se destine;
X. estabelecer indicadores de desempenho para os departamentos;
XI. elaborar relatório anual e enviar ao CONSU;
XII.elaborar o planejamento e orçamento da Unidade Universitária e encaminhar ao Conselho de Campus;
XIII opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como sobre casos omissos que se
situem na esfera de sua competência.
Artigo 9º A Diretoria é o órgão executivo da Unidade Universitária, exercendo sua direção na forma do seu
regimento.
Artigo 10 O Regimento da Unidade Universitária, elaborado e aprovado pela Congregação, deve ser
submetido ao Conselho Universitário, após parecer do Conselho de Campus, de acordo com o item III do
artigo 4° deste Regimento.
§ 1º O Diretor e o Vice-Diretor das Unidades Universitárias, escolhidos em chapa única, são nomeados pelo
Reitor na forma da lei.
§ 2º O Vice-Diretor auxilia o Diretor em caráter permanente, o substituirá em suas faltas e impedimentos e o
sucede em caso de vacância, completando o respectivo mandato.
§ 3º O Diretor, através de ato formal, pode especificar outras atribuições que serão desempenhadas pelo ViceDiretor.
§ 4º O Diretor indicará à Congregação o vice-diretor no caso de impedimentos ou vacância.
§ 5º No caso de vacância simultânea do Diretor e Vice-Diretor assumirá a direção o professor mais titulado e
que há mais tempo atue no magistério de ensino superior nesta Unidade Universitária que convocará
imediatamente a Congregação para a indicação do Diretor pro-tempore.
§ 6º O Diretor pro-tempore conduzirá o processo de eleição do Diretor e Vice-Diretor no prazo de 90 dias.
Artigo 11 Compete ao Diretor da Unidade Universitária:
I. convocar e presidir as reuniões da Congregação;
II. executar ou fazer executar as resoluções e as decisões da Congregação, bem como dos órgãos que lhe
sejam superiores na Universidade;
III. exercer atribuições administrativas pertinentes referentes à Unidade e seus Departamentos;
IV. comunicar imediatamente à autoridade competente para a apuração disciplinar qualquer irregularidade
constatada na Unidade ou em seus Departamentos.
V. resolver ad referendum da Congregação as questões de sua competência que, por sua urgência, careçam de
pronta solução;
VI. encaminhar ao Conselho Universitário, após parecer do Conselho de Campus, o Regimento da Unidade;
VII. zelar pela manutenção, conservação e utilização dos materiais permanentes e de consumo e dos
equipamentos e instalações da Unidade;
VIII. delegar competência, nos termos da legislação específica;
IX. representar a Unidade em atos e atividades Universitárias;
X. participar ou indicar seu representante para constituir os conselhos de Graduação, de Pós-Graduação e
Pesquisa, de Extensão, de Administração e de Assuntos Estudantis.
CAPÍTULO III
Das Unidades Acadêmicas
Seção I
Disposições Gerais
Artigo 12 As Unidades Acadêmicas são discriminadas no Regimento da Unidade Universitária a que
pertencem.
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Artigo 13 A Unidade Acadêmica, Departamento ou equivalente, congrega professores e técnicos
administrativos em educação com objetivos comuns.
Parágrafo único O critério para constituir uma unidade acadêmica é definido pela Congregação após
considerar metas e indicadores na área específica de conhecimento.
Artigo 14 Compete aos Departamentos, em suas áreas de atuação, ministrar o ensino de graduação de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Graduação e acompanhar e integrar atividades de pesquisa,
pós-graduação e de extensão.
Seção II
Do Conselho do Departamento
Artigo 15 As atividades do Departamento são dirigidas e acompanhadas pelo respectivo Conselho.
Artigo 16 Compete ao Conselho do Departamento:
I. zelar pela qualidade das atividades do Departamento;
II. opinar sobre a criação, modificação ou extinção de cursos em que seja interessado;
III. distribuir as atividades dos servidores de acordo com a carga horária semanal de cada um, respeitando-se a
legislação vigente e atendidas as necessidades do ensino;
IV. eleger o Chefe e o Vice-Chefe do Departamento, em votação secreta;
V. opinar nos casos de afastamento de seus servidores;
VI. propor à Congregação a realização de concursos na carreira docente e para a livre docência, sugerindo a
composição das respectivas bancas examinadoras, o programa a ser observado e a redação do edital;
VII. elaborar a lista de pontos, indicar candidatos e sugerir bancas a congregação, observando normas
estabelecidas pela PPGPQ;
VIII. decidir sobre recursos interpostos contra decisões do chefe de Departamento;
IX. exercer os demais encargos que lhe forem atribuídos pelos Conselhos Superiores;
X. aprovar o Regimento da Unidade Acadêmica de acordo com as normas comuns do Regimento Geral.
XI. pronunciar-se sobre dispensa, afastamento e remoção dos servidores nele lotados, ou a que ele se
destinem;
XII. propor ao Diretor da Unidade Universitária a destituição do chefe do Departamento ou de sua
representação nos colegiados de que seja membro;
XIII. encaminhar à Congregação a proposta de criação de disciplinas, setores ou outras formas de organização.
XIV. opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como sobre casos omissos que se
situem na esfera de sua competência.
Seção III
Do Chefe do Departamento
Artigo 17 O Departamento será dirigido por um Chefe, havendo um Vice-Chefe, com igual mandato.
§ 1º O Chefe e o Vice-Chefe do Departamento são nomeados pelo Diretor da Unidade Universitária, entre
seus integrantes da carreira do magistério superior, eleitos nos termos da legislação em vigor, pelo respectivo
Conselho do Departamento.
§ 2º Ocorrendo empate na eleição será realizado novo escrutínio.
§ 3º Persistindo o empate no segundo escrutínio, será considerado eleito o docente com mais tempo de serviço
na Unifesp.
§ 4º Trinta dias antes do término de seu mandato, o Chefe de Departamento divulgará a abertura de inscrição
para candidatos a sua sucessão e a do Vice-Chefe, e convocará o Conselho para a eleição.
Artigo 18 O mandato do Chefe e do Vice-Chefe é de três anos, permitida uma única recondução sucessiva.
Artigo 19 O Vice-Chefe auxilia o Chefe do Departamento em caráter permanente, o substituirá nas suas
ausências e impedimentos e o sucederá em caso de vacância até o fim do mandato.
§ 1º Os requisitos e condições para a eleição e exercício da função de vice-chefe são os mesmos aplicáveis ao
Chefe.
§ 2º O chefe de Departamento pode delegar atribuições ao vice-chefe.
§ 3º No caso de vacância simultânea do chefe e do vice-chefe, dirige o Departamento o docente nele lotado de
categoria mais elevada, com maior tempo de serviço docente na Unifesp, devendo dentro de trinta dias
convocar o Conselho para nova eleição.
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Artigo 20 Compete ao Chefe de Departamento:
I. representar o Departamento;
II. convocar e presidir as reuniões do Departamento, realizadas no mínimo três vezes por semestre e presidir o
respectivo Conselho, obedecido o calendário estabelecido;
III. cumprir e fazer cumprir as decisões do Departamento, bem como as dos órgãos superiores, estas, no que
dizem respeito à sua competência;
IV. zelar pela atuação dos corpos docente e técnico-administrativo do Departamento;
V. exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelos Conselhos Superiores e pelo Conselho do
Departamento;
VI. zelar pelo adequado funcionamento das instalações e dos demais bens colocados à disposição do
Departamento;
VII. resolver ad referendum do Conselho do Departamento questões da competência deste, que por sua
urgência careçam de pronta solução;
VIII. comunicar ao Diretor da Unidade Universitária faltas e irregularidades de professor ou técnico
administrativo, sob sua responsabilidade;
IX. enviar à direção da Unidade Universitária os horários de trabalho de pessoal docente e técnico
administrativo sob sua responsabilidade;
X. encaminhar ao Diretor da Unidade o planejamento e relatório anual das atividades do Departamento;
XI. delegar competência nos termos da legislação específica;
XII. tomar ciência das reclamações relativas ao não cumprimento dos programas aprovados pelo Conselho do
Departamento, encaminhando, ao Diretor da Unidade, as que importem aspectos disciplinares;
XIII. opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como sobre casos omissos que se
situem na esfera de sua competência.
Seção IV
Da Avaliação dos Departamentos Acadêmicos
Artigo 21 Os Departamentos serão avaliados pela Congregação a cada três anos de acordo com os indicadores
por ela estabelecidos.
§ 1º A Congregação instituirá uma comissão para normatizar e efetuar a avaliação estabelecida no caput deste
artigo, que será submetida ao seu plenário.
§ 2º As normas relativas à avaliação devem ser previamente submetidas à apreciação e aprovação da
Congregação.
§ 3º Compete ao órgão encarregado da integração de dados institucionais fornecer o apoio técnico necessário à
Congregação.
§ 4º Deve o Departamento sanear as deficiências apontadas pela Congregação, no prazo por ela estipulado,
bem como, encaminhar relatório esclarecendo quais medidas foram adotadas.
Artigo 22 Os Departamentos devem avaliar, continua e permanentemente, as atividades dos docentes, dos
servidores técnico-administrativos, de suas disciplinas e setores, consoante sistema de avaliação estabelecido
pela Congregação e as normas do Conselho de Administração.
Seção V
Da Intervenção em Departamento
Artigo 23 A Congregação intervém no Departamento quando este apresentar produtividade deficiente, falhas
em seu funcionamento ou não adotar as providências recomendadas.
Artigo 24 A intervenção no Departamento é precedida da manifestação pormenorizada de Comissão
designada pela Congregação,
Artigo 25 A Comissão analisa as atividades do Departamento, ouve seu Chefe, servidores e estudantes,
valendo-se, sempre que necessário, da colaboração de órgãos e especialistas da Unifesp ou estranhos a ela.
Artigo 26 A Comissão analisa a qualidade do ensino ministrado e das pesquisas realizadas, as atividades de
extensão, e todos os dados necessários para firmar sua convicção.
Artigo 27 Ultimados os trabalhos, a Comissão elaborará relatório circunstanciado e o remete à Congregação.
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Artigo 28 Se o relatório a que se refere o artigo anterior indica a existência de falhas e deficiências na
produtividade e no funcionamento do Departamento, a Congregação pode, em votação secreta, determinar a
intervenção.
CAPÍTULO IV
Dos Órgãos Complementares
Artigo 29 Órgão complementar é estrutura de caráter integrador e supradepartamental ou de nucleação de
nova área de conhecimento na universidade.
Parágrafo único Órgãos Complementares serão instituídos de acordo com o interesse e a necessidade da
Unifesp.
Artigo 30 Cada Órgão Complementar é vinculado administrativamente a determinado campus da Unifesp e
academicamente à Unidade Universitária.
Artigo 31 A criação de Órgão Complementar depende da aprovação do Conselho Universitário, após a
manifestação do Conselho de Campus e Congregação, ouvidos os Departamentos que apresentam afinidade
com o campo de atuação de tais Órgãos, quando houver.
Parágrafo único As atividades do Órgão Complementar não podem ser conflitantes com as das unidades
acadêmicas da Unifesp.
Artigo 32 Cada órgão complementar é dirigido por um Coordenador indicado pelo Conselho de Campus,
homologado pelo CONSU e nomeado pelo Reitor.
Artigo 33 A estrutura e as normas de funcionamento de cada Órgão Complementar devem constar do seu
Regimento, que deve ser homologado pelo Conselho de Campus.
Artigo 34 As atividades específicas de ensino de graduação e pós-graduação, de assistência e de extensão
devem ser referendadas pelos respectivos Colegiados Centrais, após os trâmites legais.
Artigo 35 O Órgão Complementar deve encaminhar ao Conselho de Campus ao qual está vinculado, para
avaliação, o relatório anual de atividades.
Artigo 36 As atividades dos Órgãos Complementares são avaliadas não somente por ocasião do recebimento
do relatório anual mencionado no artigo anterior, mas em caráter contínuo e permanente.
Artigo 37 Aplicam-se aos Órgãos Complementares os critérios de intervenção aplicados aos Departamentos.
TÍTULO II
DA GRADUAÇÃO
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 38 A Unifesp ministra cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento em seus Campi na
modalidade presencial.
§ 1º Os cursos ministrados pela Unifesp são:
I. Campus Baixada Santista:
Instituto de Saúde e Sociedade
Educação Física - bacharelado
Fisioterapia - bacharelado
Nutrição - bacharelado
Psicologia - bacharelado
Serviço Social - bacharelado
Terapia Ocupacional –bacharelado
II. Campus Diadema
Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas
Ciências Ambientais – bacharelado
Ciências Biológicas – bacharelado
Engenharia Química – bacharelado
Farmácia e Bioquímica – bacharelado
Licenciatura em Ciências: Biologia, Física, Matemática e Química – licenciatura
Química – bacharelado
Química Industrial – bacharelado
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III. Campus Guarulhos
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Ciências Sociais –bacharelado e licenciatura
Filosofia –bacharelado e licenciatura
História - bacharelado e licenciatura
História da Arte - bacharelado
Letras: Português, Inglês, Frances e Espanhol - bacharelado e licenciatura
Pedagogia - licenciatura
IV. Campus Osasco
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios
Administração - bacharelado
Ciências Contábeis - bacharelado
Ciências Econômicas - bacharelado
Relações Internacionais - bacharelado
V. Campus São José dos Campos
Instituto de Ciências e Tecnologia
Ciências da Computação – bacharelado
Matemática Computacional - bacharelado
Ciência e Tecnologia – bacharelado
Engenharia Biomédica- bacharelado
Engenharia de Materiais - bacharelado
VI. Campus São Paulo Escola Paulista de Medicina
Ciências Biológicas / Modalidade Médica - bacharelado
Fonoaudiologia - bacharelado
Medicina - bacharelado
Tecnologia em Informática em Saúde – superior em tecnologia
Tecnologia Oftálmica - superior em tecnologia
Tecnologia Radiológica - superior em tecnologia
Escola Paulista de Enfermagem
Enfermagem - bacharelado
§ 2º O rol de cursos apresentado no parágrafo anterior poderá ser alterado, após a devida aprovação pelos
órgãos internos e externos competentes.
Artigo 39 Além das funções definidas no estatuto cabe ao Conselho de Graduação (CG):
I. analisar e encaminhar ao CONSU as propostas de criação e extinção de cursos de graduação.
II. aprovar o regimento interno da Comissão de cada curso de graduação.
Artigo 40 Cada curso é coordenado por uma Comissão de Curso, responsável por elaborar o plano pedagógico
(Projeto Pedagógico de Curso – PPC), acompanhar e avaliar sua execução, bem como implementar as
atualizações necessárias e submetê-lo à aprovação pelo CG.
§ 1º A Comissão de Curso é composta por docentes da Unifesp, por representação do corpo discente e a
critério da Congregação, por técnicos administrativos em educação.
§ 2º O processo de escolha e a composição da Comissão de Curso são definidos em Regimento Interno,
respeitadas as características do curso.
§ 3º A Comissão de Curso pode designar subcomissões para otimizar o planejamento, a execução e a
avaliação do plano pedagógico (Projeto Pedagógico de Curso – PPC), bem como suas atualizações.
Artigo 41 O Coordenador de Curso deve ser docente portador do título de doutor, eleito pelos membros da
Comissão de Curso aprovado pela Congregação e homologado pelo CG.
§1º Quando se tratar de um Curso de Graduação recém-criado e ainda sem Comissão de Curso constituída, o
Conselho de Campus indica e o Conselho de Graduação homologa o nome de um docente para atuar como
Coordenador de Curso pro-tempore.
§2º O mandato do Coordenador de Curso é de dois anos, podendo ser renovado por uma vez consecutiva.
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CAPÍTULO II
Do Currículo
Artigo 42 Obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para cada curso fixadas pelos órgãos competentes
do Ministério da Educação, cabe à Comissão de Curso elaborar o currículo no âmbito do plano pedagógico
(Projeto Pedagógico de Curso – PPC), bem como acompanhar sua realização, avaliar o processo, propor as
modificações que julgar necessárias e apresentá-las à Congregação e ao CG para aprovação.
Artigo 43 O currículo de cada curso é constituído por Unidades Curriculares (UC). As unidades curriculares
podem ser classificadas como:
I. Fixas: UC necessariamente cumpridas pelo estudante para a integralização do Curso, poderão ser
ministradas em duas categorias:
a) Disciplina: considera-se disciplina a unidade curricular que contempla atividades teóricas ou teóricopráticas;
b) Estágio Supervisionado: considera-se estágio supervisionado a unidade curricular que contempla atividades
eminentemente práticas.
II. Eletivas: UC escolhidas pelo estudante dentre um elenco de unidades curriculares equivalentes e préestabelecidas pela Comissão de Curso.
III. Complementares: conjunto de atividades credenciadas pela Comissão do Curso que possibilita ampliar e
complementar a formação profissional básica do estudante, que garantem a flexibilidade do currículo e que
atendem a legislação pertinente.
§ 1º Na organização curricular, a Comissão de Curso define a pertinência da exigência de pré-requisitos e a
relação entre as unidades curriculares que se definem como tal.
§2º As UC fixas e eletivas têm carga horária mínima exigida pela legislação,
§ 3º A relação entre crédito e carga horária é definida em Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação.
§ 4º A Comissão de Curso encaminha ao CG para aprovação, a opção de organização curricular pelo sistema
de créditos ou de carga horária.
§ 5º A Comissão de Curso pode incluir no elenco das unidades curriculares Eletivas outras unidades
curriculares de diferentes áreas do conhecimento oferecidas em outros cursos da Unifesp ou de outras
Instituições de Ensino Superior (IES) públicas.
§ 6º A aprovação em unidades curriculares constitui condição essencial à progressão do estudante no curso
respectivo e segue critérios definidos pela Comissão de Curso e aprovados pelo Conselho de Graduação.
§ 7º Na elaboração do Projeto Pedagógico de Curso, a Comissão de Curso deve consultar as Unidades
Acadêmicas envolvidas.
Artigo 44 O estágio curricular consiste no aprendizado profissionalizante de cunho essencialmente prático
desenvolvido como parte integrante do currículo de cada curso, regulamentado pela Comissão de Curso de
acordo com a legislação vigente.
CAPÍTULO III
Do Calendário Escolar
Artigo 45 O período letivo pode ser anual ou semestral, observada a duração mínima fixada em lei.
Artigo 46 Obedecido o preceito contido no artigo anterior, o CG fixa o calendário acadêmico da Graduação.
Artigo 47 A matrícula inicial nos cursos de graduação segue orientações publicadas em Edital e depende de
classificação em processo seletivo e do número de vagas definidos pelo CG.
Artigo 48 Após a matrícula inicial, o estudante manifesta formalmente interesse em manter-se regularmente
matriculado no curso ao qual está vinculado institucionalmente, por meio da rematrícula.
§ 1º A rematrícula é obrigatória.
§ 2º A periodicidade da rematrícula está relacionada com o regime específico do curso, podendo ser anual ou
semestral.
§ 3º O estudante deverá obrigatoriamente estar matriculado em UC que perfaçam pelo menos 50% da carga
horária semanal prevista para aquele período, ou seja, 20 horas semanais para cursos em período integral e 10
horas semanais para cursos em período parcial, a não ser em situações especiais que são aprovadas pelo CG.
§ 4º O estudante que não efetiva a rematrícula fica em situação acadêmica de abandono de curso, renunciando
à vaga que tem direito.
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Artigo 49 Havendo vaga ociosa e ouvida a Comissão de Curso é aberto processo seletivo para transferências
interna (turno e/ou curso) e externa (curso) de estudante da Unifesp e de outras Instituições de Ensino Superior
(IES) mediante edital, de acordo com regulamentação do CG.
Parágrafo único Não são aceitas transferências para os dois primeiros e os dois últimos semestres letivos.
Artigo 50 A transferência ex-offício, de acordo com a legislação federal, é analisada pela Comissão de Curso,
e homologada pelo CG.
CAPÍTULO IV
Do Trancamento de Matrícula
Artigo 51 A pedido do estudante pode ser concedido o trancamento de matrícula, pelo prazo de até dois
semestres letivos, desde que respeitado o período estabelecido no calendário acadêmico para essa finalidade.
§ 1º Em casos de absoluta força maior, cabalmente demonstrada, o CG, ouvida a Comissão de Curso, poderá
autorizar a renovação do trancamento.
§ 2º Não é concedido o trancamento de matricula ao estudante matriculado no primeiro ano do curso.
§ 3º No caso de transferência, o estudante não pode solicitar trancamento de matrícula para o mesmo período
letivo em que efetivou a mudança de curso/turno aprovada pela respectiva Congregação e homologada pelo
CG.
Artigo 52 O período correspondente ao trancamento de matrícula não é considerado para fins de
integralização curricular.
CAPÍTULO V
Do Cancelamento de Matrícula
Artigo 53 O cancelamento de matrícula consiste no desligamento definitivo do estudante, com total cessação
dos vínculos didático-pedagógicos mantidos com a Unifesp.
Artigo 54 O cancelamento de matrícula efetiva-se:
I. a pedido do estudante, mediante requerimento;
II. em razão de motivos disciplinares, e após procedimento que assegure ampla defesa;
III. se o estudante não retorna ao curso após o término do período de trancamento;
IV. se o estudante deixa de se rematricular na época fixada no calendário escolar;
V. se, após a matrícula inicial e o início do curso, o estudante deixa de comparecer às aulas por período
superior a trinta dias consecutivos;
VI. se o estudante excede o prazo máximo de integralização do currículo;
VII. se o estudante não efetua a matrícula de acordo com a carga horária mínima requerida no Artigo 48,
parágrafo 3º deste Regimento.
Parágrafo único Excepcionalmente, a Comissão de Curso analisa eventuais motivos de força maior,
relacionados às situações mencionadas nos incisos III a VI devendo sua decisão ser submetida ao CG.
CAPÍTULO VI
Da Integralização do Curso
Artigo 55 Com base no tempo previsto para o término regular do curso, para a integralização do curso
determina-se o prazo máximo de:
I. Cinqüenta por cento (50%) de acréscimo para os cursos de período integral;
II. Setenta e cinco por cento (75%) de acréscimo para os cursos de período parcial;
III Em casos excepcionais, que devem ser analisados individualmente e aprovados pelas Comissões de Cursos
e posteriormente pelo Conselho de Graduação da Unifesp, o prazo máximo de integralização pode ser de
100% acima do mínimo previsto para conclusão do curso.
Parágrafo único Em caso de transferência interna é considerado para integralização do curso a data de
ingresso do estudante no curso de origem.
CAPÍTULO VII
Da Promoção e Colação de Grau
Artigo 56 Os critérios para a aprovação do estudante nas unidades curriculares são fixados em Regimento
Interno da Pró-Reitoria de Graduação e homologados pelo CG.
Artigo 57 Fica assegurado ao estudante, o direito de obter vistas e revisão de provas e trabalhos escritos,
atendidas as normas fixadas pela Comissão de Curso.
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Artigo 58 O estudante está apto a colar grau no seu respectivo curso:
I. se apresentou toda a documentação exigida em Edital de Ingresso;
II. se cumpriu todas as exigências para integralização descritas no plano pedagógico (Projeto Pedagógico de
Curso – PPC);
Parágrafo único Cabe à Unidade Universitária verificar o cumprimento das condições do presente artigo e
autorizar a expedição do diploma.
Artigo 59 Nas cerimônias de colação de grau, na ausência do Reitor, ou do Vice-Reitor ou do Pró-Reitor de
Graduação da Unifesp, as sessões solenes serão presididas pelos Diretores das Unidades Universitárias ou
Diretores de Campi.
Parágrafo único Na hipótese prevista no caput deste artigo competirá aos Diretores de Unidade Universitária
ou aos Diretores de Campi tão-somente a presidência da sessão solene, competindo a conferência oficial de
grau aos alunos ao Reitor ou pessoa por ele designada na forma estatutária.
CAPÍTULO VIII
Da Revalidação de Diplomas
Artigo 60 A Unifesp pode revalidar diplomas de graduação expedidos por instituições estrangeiras de ensino
superior que correspondem aos seus cursos, títulos ou habilitações.
Parágrafo único O processo de revalidação obedece às normas aprovadas pelo CG e à legislação pátria.
TÍTULO III
DA PÓS-GRADUAÇÃO EM SENTIDO ESTRITO
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 61 A Pós-Graduação sentido estrito tem por objetivo a formação de recursos humanos qualificados
para o exercício profissional, magistério superior e atividades de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento.
Artigo 62 A Pós-Graduação compreende um conjunto de atividades acadêmicas programadas, avançadas e
individualizadas, acompanhadas por orientador, observadas as normas fixadas pelo Conselho de PósGraduação e Pesquisa (CPGPq) em regimento próprio.
Parágrafo único: entre outras atividades de planejamento e auxílio à gestão, caberá ao conselho de PósGraduação e Pesquisa (CPGPq):
I- aprovar normas que regulamentem o sistema de Pós-Graduação;
II- estabelecer critérios e aprovar a abertura e fechamento de programas de pós-graduação;
III- criar câmaras técnicas para auxílio na definição de políticas e de gestão do sistema;
IV- regulamentar o ingresso e desligamento de orientadores dos programas.
CAPÍTULO II
Dos Programas de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado)
Artigo 63 Para a obtenção do título de Mestre exige-se do candidato a apresentação de dissertação ou de outro
tipo de trabalho de conclusão compatível com as características da área de conhecimento.
Artigo 64 Para a obtenção do título de Doutor exige-se do candidato a defesa de tese que represente trabalho
original, fruto da atividade de pesquisa, acrescentando real contribuição para a área do conhecimento.
Artigo 65 O título de Mestre não é pré-requisito para o ingresso no Doutorado, ficando a critério do programa
a sua exigência.
Artigo 66 O Mestrado pode ser Acadêmico ou Profissional.
Artigo 67 A Pós-Graduação está organizada em Programas, que correspondem à áreas específicas do
conhecimento, e credenciados junto ao CPGPq.
Artigo 68 Cada um dos programas de pós-graduação conta com uma Comissão de Ensino de Pós-Graduação
(CEPG).
§ 1º A CEPG é constituída por no mínimo quatro membros do corpo docente permanente, assegurada, quando
houver, a representação das diferentes áreas de concentração do respectivo programa de pós-graduação, e
ainda por no mínimo um representante discente.
§ 2º Os membros docentes da CEPG são eleitos por seus pares, dentre os orientadores permanentes
credenciados no respectivo programa.
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§ 3º A representação do corpo discente, e respectiva suplência, é eleita por seus pares, dentre os alunos
matriculados no respectivo programa.
§ 4º O mandato dos membros da CEPG é definido pelo CPGPq.
Artigo 69 Cada CEPG tem um Coordenador eleito de acordo com seu regimento.
§ 1º O coordenador deve ser orientador permanente do programa, pertencente ao quadro docente da Unifesp.
§ 2º O Coordenador indica seu Vice, dentre os membros da CEPG, que o substitui nas faltas e impedimentos;
Artigo 70 Para garantir a qualidade do programa, cabe à CEPG estabelecer seu respectivo regulamento, nele
compreendido o número de vagas, o calendário, as condições para matrícula, a composição das comissões
julgadoras, a indicação e avaliação dos orientadores, bem como adotar as demais decisões necessárias.
Artigo 71 O regimento da CEPG é aprovado pelo CPGPq.
CAPÍTULO III
Do Pós-Doutorado
Artigo 72 O Pós-Doutorado é um estágio de pesquisa realizado por portadores de título de doutor, sob
supervisão de um docente credenciado em Programa de Pós-Graduação da Unifesp.
Parágrafo único O regulamento do Pós-Doutorado encontra-se no regimento interno da CPGPq.
CAPÍTULO IV
Dos Alunos Pós-Graduandos
Artigo 73 Os alunos matriculados nos programas de pós-graduação devem ter um orientador entre os docentes
credenciados no programa, mediante prévia concordância deste.
Artigo 74 Os critérios para seleção dos candidatos a ingresso nos programas de pós graduação, bem como sua
permanência, são fixados pelas CEPGs, conforme normas aprovadas pelo CPGPq.
Artigo 75 O aluno de pós-graduação deve efetuar a matrícula e subsequentes re-matriculas anualmente até a
obtenção do título, junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.
Artigo 76 O orientador, juntamente com o aluno, estabelece o plano individual de estudos para o qual podem
colaborar outros programas, ou instituições não ligadas à Unifesp.
Artigo 77 Além do atendimento às normas fixadas pelo CPGPq e pela CEPG, são condições para a obtenção
dos títulos de Mestre ou Doutor:
I. a aprovação em disciplinas na área de concentração e em áreas conexas;
II. o desenvolvimento de trabalho de dissertação ou trabalho conclusivo, no caso do Mestrado, ou de trabalho
original, base para a tese de doutorado;
III. a aprovação nas provas de proficiência, inclusive em língua estrangeira;
IV. a aprovação em provas de qualificação, quando houver;
V. a aprovação da dissertação ou trabalho conclusivo de mestrado, ou da defesa de tese de doutorado.
Parágrafo único A apresentação da dissertação, ou trabalho equivalente, de mestrado ou de tese de
Doutorado é condicionada ao prévio atendimento dos requisitos mencionados nos incisos I a IV deste artigo.
Artigo 78 O título de Doutor poderá ser obtido, em casos excepcionais, diretamente pela defesa de tese, desde
que reconhecida pela CEPG e pelo CPGPq a alta qualificação do candidato, comprovada mediante exame de
títulos e trabalhos.
Parágrafo único A excepcionalidade prevista neste artigo somente pode ser admitida em programas
devidamente credenciados junto ao CPGPq.
Artigo 79 É de um ano a duração mínima do mestrado e de dois anos a do doutorado, contada a partir da
primeira matrícula na Pós-Graduação.
Artigo 80 O prazo máximo para a realização do mestrado ou doutorado é fixado pelo CPGPq.
Artigo 81 O aluno pode ser desligado da Pós-Graduação por:
I. desempenho acadêmico insatisfatório, com base em critérios objetivos apresentados pela CEPG, após
análise pelo CPGPq;
II. motivos disciplinares ou éticos, a pedido da CEPG ou de outra instância superior da Universidade, após
análise pelo CPGPq;
III. fraude na condução de experimentos, coleta de dados, e/ou publicações, à pedido da CEPG e mediante
análise de documentação pertinente ou ausência de registro de experimentos, após análise pelo CPGPq.
CAPÍTULO V
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Do Julgamento de Dissertações e Teses
Artigo 82 As comissões julgadoras de dissertação, ou trabalho equivalente, de mestrado e tese de doutorado
serão constituídas por três e cinco examinadores, respectivamente.
Parágrafo único Compete ao CPGPq fixar normas para a composição das comissões julgadoras.
Artigo 83 Cabe à CEPG, responsável pelo curso em que estiver matriculado o candidato, indicar os membros
efetivos e suplentes da comissão julgadora para homologação pelo CPGPq.
Parágrafo único É vedada a indicação de membros da banca pelo aluno.
Artigo 84 Cada membro da comissão julgadora expressa seu julgamento em sessão secreta, considerando o
candidato aprovado ou reprovado.
Parágrafo único É considerado aprovado o candidato que obtem aprovação da maioria dos examinadores.
Artigo 85 A comissão julgadora apresentará relatório de seus trabalhos ao CPGPq para homologação.
CAPÍTULO VI
Do Reconhecimento ou Revalidação de Títulos de Mestrado e Doutorado Obtidos no Exterior
Artigo 86 Compete ao CPGPq reconhecer os títulos de Pós-Graduação conferidos por instituições de ensino
no exterior, após parecer da CEPG da área.
Artigo 87 O reconhecimento de títulos pelo CPGPq visa unicamente ao exercício de atividades de docência e
pesquisa.
TÍTULO IV
DA EXTENSÃO
Artigo 88 A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico, que se articula ao ensino e à
pesquisa de forma indissociável, e que viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a sociedade.
Artigo 89 As atividades de extensão implicam articulação permanente entre as Pró-Reitorias de Extensão, de
Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa e de seus respectivos programas.
Artigos 90 São consideradas como atividades de extensão universitária cursos, programas, projetos, ações
sociais e prestação de serviços.
Artigo 91 As ações extensionistas da Unifesp devem propiciar o desenvolvimento profissional de docentes,
discentes e técnicos administrativos envolvidos nos programas, projetos e atividades, visando a melhoria da
qualidade do ensino, a integração com a comunidade e o fortalecimento do princípio da cidadania, bem como
o intercâmbio sociocultural.
Artigo 92 As atividades de extensão, quando propostas, elas unidades acadêmicas, devem ser aprovadas pelas
Câmaras Técnicas de Extensão, homologadas pelas congregações e remetidas aos setores competentes da
PROEX.
TÍTULO V
CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU)
CAPITULO I
Do Conselho Universitário (CONSU)
Artigo 93 O CONSU é o órgão superior da Universidade com constituição e competências previstas no
Estatuto.
Parágrafo único Para sua composição, o CONSU indicará os 02 (dois) representantes da comunidade
mencionados no inciso IX do Artigo 8º do Estatuto da Unifesp.
Artigo 94 São órgãos de assessoria do CONSU:
I. Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
II.Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico Administrativos em Educação (CIS)
III. Comissão Própria de Avaliação (CPA)
IV. Comissão de Ética.
CAPITULO II
Da Comissão Permanente do Pessoal Docente
Artigo 95 À Comissão Permanente do Pessoal Docente (CPPD) compete assessorar o CONSU na formulação
e acompanhamento da execução da política do pessoal docente.
Artigo 96 A CPPD é composta por docentes que não estão em estágio probatório.
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§ 1º Um dos membros da CPPD é designado pelo Reitor juntamente com seu suplente, ambos escolhidos entre
os professores titulares.
§ 2º Dentre os Professores Titulares ou Associados do CONSU é eleito um membro da CPPD.
§ 3º Os membros restantes são indicados em cada Congregação.
§ 4º Juntamente com os membros mencionados são eleitos e indicados seus suplentes.
Artigo 97 O mandato do docente designado pelo Reitor é coincidente com o do Reitor. O mandato dos
representantes eleitos é de dois anos.
Artigo 98 Os membros da CPPD podem ser reconduzidos para o exercício de mandatos adicionais.
Artigo 99 O Presidente e o Vice-Presidente da CPPD são eleitos por seus pares e permanecem na função por
02 (dois) anos podendo ser reeleitos.
Artigo 100 O Regimento Interno da CPPD deve ser submetido à deliberação do CONSU.
CAPITULO III
Da Comissão Interna de Supervisão (Cis) da Carreira dos Cargos Técnico Administrativos em
Educação
Artigo 101 A CIS é constituída por representantes dos servidores Técnico-Administrativos em
Educação, optantes pela Carreira, eleitos entre seus pares, sendo o número de representantes de
acordo com a proporção mínima de um (01) representante a cada mil ou parcela maior do que 500
(quinhentos) servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão.
Parágrafo único Para cada Campus há no mínimo um representante.
Artigo 102 A CIS tem as suas finalidades discriminadas em seu regimento interno a ser aprovado pelo CA e
homologado pelo CONSU.
CAPITULO IV
Da Comissão Própria de Avaliação
Artigo 103 A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem a finalidade de conduzir a avaliação das atividades
realizadas no âmbito da Unifesp.
Artigo 104 São competências da CPA:
I. estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para o processo de avaliação das atividades da Universidade de
acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional e planejamento
plurianual;
II. coordenar e articular o processo interno de avaliação e disponibilizar informações.
Artigo 105 A CPA tem a sua composição definida pelo CONSU, garantida a participação de todos os
segmentos e das Unidades Universitárias.
CAPITULO V
Da Comissão de Ética
Artigo 106 A Comissão de Ética dos servidores, tem suas atribuições previstas na legislação pertinente.
Artigo 107 A Comissão de Ética tem por finalidade zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Unifesp e
do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e será composta por
cinco membros eleitos pelo CONSU para um mandato de dois anos, admitindo-se reconduções,
Parágrafo único O Presidente é escolhido dentre os membros da Comissão de Ética por seus pares para um
mandato de dois anos, admitindo-se reconduções.
Artigo 108 À Comissão de Ética compete ainda:
I. propor alterações no Código de Ética da Unifesp;
II. sugerir as medidas necessárias, nos casos de infringência dos princípios da boa conduta.
TÍTULO VI
REITORIA
CAPÍTULO I
Da Reitoria
Artigo 109 A Reitoria é o órgão central executivo dirigido pelo Reitor, com estrutura própria.
Parágrafo único. Integram a Reitoria, com atribuições estabelecidas em regimento próprio:
I – A Chefia de Gabinete;
II – as Pró-Reitorias;
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III – a Procuradoria Federal;
IV – as Assessorias;
V – outros órgãos definidos por este Regimento Geral, ou criados com observância de seus termos.
Artigo 110 O Reitor pode delegar competência, nos termos da legislação vigente e do artigo 15, parágrafo
único do Estatuto, a auxiliares imediatos, indicando, no ato respectivo, as atribuições, objeto da delegação, o
nome de quem a receberá e o prazo de sua duração.
Parágrafo único Em caso de falta, impedimento ou vacância simultânea do Reitor e do Vice-Reitor,
responderá pela Reitoria o Pró-Reitor com maior tempo na carreira docente na Unifesp.
Artigo 111 São Assessorias e Órgãos da Reitoria:
I - Secretaria de Planejamento (SP);
II - Departamento de Comunicação Institucional (DCI);
III - Secretaria de Relações Internacionais (SRI);
IV - Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI);
V- Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica (NUPI/NIT);
VI -Comissão Processante Permanente (CPP);
VII - Ouvidoria (Ouv);
VII - Secretaria de Educação a Distância (SEAD).
Parágrafo único O Reitor pode criar órgãos assessores e secretarias necessárias com a aprovação do CONSU.
Seção I
Chefia de Gabinete
Artigo 112 O Gabinete tem a função de assistir o Reitor no desempenho de suas atribuições e tem a seguinte
composição:
I. Chefe do Gabinete do Reitor;
II. Assessores;
III. Secretaria.
Artigo 113 O Chefe de Gabinete indicado e nomeado pelo Reitor é encarregado de fazer a supervisão das
atividades diárias da Reitoria, organizar e executar tarefas delegadas pelo Reitor.
Seção II
Procuradoria Federal
Artigo 114 A Procuradoria Federal é o órgão de assessoria e apoio à Reitoria que tem a seguinte composição:
I. Procurador Geral da Unifesp; que exerce a chefia, escolhido pelo Reitor dentre os integrantes das carreiras
jurídicas da Advocacia Geral da União;
II. Procurador-Geral Substituto;
III. Procuradores federais;
IV. Secretaria.
Artigo 115 Compete à Procuradoria:
I. orientar juridicamente a autarquia, indicando a interpretação da Constituição Federal, das leis, dos tratados e
demais atos normativos a serem adotados quando não houver entendimento aprovado pelo Presidente da
República, pelo Advogado-Geral da União ou pelo Procurador-Geral Federal;
II. aprovar os pareceres, notas, informações e demais opiniões dos procuradores federais em exercício na
Procuradoria Federal junto à Unifesp;
III. assessorar a Reitoria e/ou o Conselho Universitário da Unifesp em assuntos de natureza jurídica,
elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes;
IV. seguir as demais competências de acordo com seu Regimento Interno.
Seção III
Secretaria de Planejamento
Artigo 116 A Secretaria de Planejamento é o órgão encarregado da elaboração do Planejamento Global das
atividades da Universidade tendo a seguinte composição:
I. Diretor;
II. Diretor Adjunto;
III. Coordenadores;
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IV. Assessores
Artigo 117 As diretrizes de planejamento serão implementadas por um conselho formado pelo Reitor, ViceReitor, pelos Pró-Reitores, pelo Presidente do CETI, pelos Diretores dos campi, que se reunirá
periodicamente.
Artigo 118 São competências da Secretaria de Planejamento:
I. elaboração de Planejamento Global das atividades da Universidade;
II. elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);
III. promoção da coleta e elaboração dos dados indispensáveis ao planejamento;
IV. proposição de metas e objetivos a serem atingidos pelos diversos órgãos da Universidade, estabelecendo o
processo de sua efetivação;
V. promover e estimular a busca de novas oportunidades para o desenvolvimento da Universidade.
Seção IV
Departamento de Comunicação Institucional
Artigo 119 O Departamento de Comunicação Institucional (DCI) é responsável pela gestão dos processos
comunicacionais e tem a seguinte estrutura funcional:
I. Diretor;
II. Diretor adjunto;
III. Coordenador da divisão de comunicação institucional;
IV. Coordenador da divisão de relações com a mídia.
Artigo 120 Compete ao DCI criar, fortalecer e aprimorar os instrumentos, ações e meios de comunicação da
Unifesp, com vistas a ampliar sua interlocução com as comunidades interna e externa.
Seção V
Secretaria de Relações Internacionais
Artigo 121 A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) tem a seguinte estrutura funcional:
I. Secretário;
II. Secretário Adjunto;
III. Coordenador de Acordos Internacionais;
IV. Coordenador de Relacionamento Institucional;
V. Coordenador de Mobilidade Acadêmica.
Artigo 122 A SRI tem sob sua competência:
I. fomentar e apoiar as atividades de cooperação internacional da Unifesp, segundo orientação dos colegiados
centrais;
II. fornecer informações atualizadas sobre os programas de educação e mobilidade para a comunidade
acadêmica;
III. orientar estudantes interessados em realizar um período de estudos no exterior assim como os estudantes
estrangeiros interessados em estudar na Unifesp;
IV. planejar, orientar, promover e coordenar programas, projetos e atividades internacionais no campo de ação
da Unifesp;
V. organizar e subsidiar a participação do Reitor ou de seu representante em conferências, assembléias e
comitês internacionais.
Seção VI
Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação
Artigo 123 O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) é o órgão da Reitoria com
competência de definir as diretrizes gerais e as políticas das tecnologias de informação da universidade.
Artigo 124 Compõe o CETI:
I. Presidente;
II. Coordenador executivo;
III. Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação;
IV. Diretor do Departamento de Comunicação;
V. Pró-Reitores ou seus representantes;
VI. Diretores acadêmicos dos campi ou seus representantes;
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VII. Presidente do Conselho Gestor do Hospital Universitário ou seu representante.
VIII. Diretor do Planejamento ou seu Representante.
Artigo 125 - Compete ao CETI:
I. definir as políticas de informatização e de gerenciamento das informações decorrentes das atividades de
ensino, pesquisa e extensão da Universidade;
II. aprovar e acompanhar a implantação do plano de desenvolvimento de Tecnologia da Informação – PDTI;
III. definir as metas do DTI, seu órgão executivo.
Seção VII
Nucleo de Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica (NUPI/NIT)
Artigo 126 O NUPI/NIT, vinculado à Reitoria, tem por finalidade estimular e regulamentar a transferência de
tecnologia da universidade para o setor produtivo, zelando pela proteção das invenções geradas no âmbito da
Unifesp e por condições adequadas de seu licenciamento aos diferentes agentes econômicos e promover a
valoração do desenvolvimento tecnológico e do empreendedorismo no ambiente acadêmico.
Artigo 127 Cabe ao NUPI/NIT:
I. gerir as políticas institucionais de inovação tecnológica e de proteção dos direitos de propriedade intelectual
da Unifesp nos termos da legislação vigente;
II. promover e opinar para que haja adequada proteção das invenções geradas na Unifesp;
III. orientar na valoração de tecnologia, análise de mercado, em meios de exploração e desenvolvimento de
tecnologia, empreendedorismo e incubadoras;
IV. prover suporte técnico adequado para elaborar convênios, contratos de transferência de tecnologia,
licenciamento com ou sem exclusividade, termo de confidencialidade, transferência de materiais, “know how”
e outros documentos que se refiram à Propriedade Intelectual da Unifesp;
V. auxiliar e intermediar as negociações de transferência de tecnologia e licenciamento, resguardando os
direitos da Unifesp.
Artigo 128 O NUPI/NIT da Unifesp tem um Conselho Administrativo composto pelo Diretor do Núcleo,
indicado e nomeado pelo Reitor, um Vice–Diretor indicado pelo Diretor, o Pró-Reitor de Pós-Graduação e
Pesquisa ou seu representante, um representante do CONSU e um de cada Congregação.
Artigo 129 As competências do Conselho Administrativo e do Diretor do NUPI/NIT e a composição das
coordenadorias e da sua câmara técnica constam de seu Regimento Interno.
Seção VIII
Comissão Processante Permanente
Artigo 130 A Comissão Processante Permanente (CPP) é o órgão da Reitoria encarregado de sistematizar e
supervisionar as sindicâncias e processos administrativos disciplinares no âmbito da universidade.
Parágrafo único Compõe a CPP o Presidente e membros, servidores da Unifesp, nomeados pelo Reitor.
Seção IX
Ouvidoria
Art. 131 - A Ouvidoria é o órgão da Reitoria com a competência de realizar a interação entre a administração,
a comunidade universitária e a sociedade, estabelecendo mediação não contenciosa, com atribuições
estabelecidas em Regulamento próprio.
Parágrafo único A Ouvidoria é composta pelo Ouvidor e assistente administrativo.
Art. 132. Compete ao Ouvidor:
I. receber reclamações, elogios e sugestões dos usuários, interpretá-las e buscar soluções para o caso, visando
o aprimoramento dos processos de prestação de serviços da Universidade;
II. exercer as suas atividades com autonomia e no interesse geral da comunidade como instrumento de
interação entre a administração, a comunidade universitária e a sociedade.
Seção X
Secretaria de Educação à Distância (SEAD)
Artigo 133 A SEAD é o órgão que propõe e executa a Política Institucional de Educação a Distância (EAD),
com atribuições e estrutura a serem estabelecidas em seu regimento interno e aprovadas pelo CONSU.
CAPÍTULO II
Das Pró-Reitorias
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Artigo 134 As Pró-Reitorias são os órgãos executivos da Reitoria e tem seus conselhos definidos conforme o
artigo 7º do Estatuto.
Seção I
Pró-Reitoria de Administração
Artigo 135 A Pró-Reitoria de Administração (ProAdm) órgão central normativo e deliberativo da
administração geral da Unifesp, é composta pelo Pró-Reitor, Pró-Reitor Adjunto e Diretores de seus órgãos
executivos.
Parágrafo único O Pró-Reitor Adjunto de Administração e os Diretores são indicados pelo Pró-Reitor de
Administração e homologados pelo Conselho de Administração (CA).
Artigo 136 Compete à ProAdm:
I. gerir os processos relativos ao orçamento, atos financeiros, contábeis e patrimoniais, serviços de compras e
contratações, de recursos humanos, de informação e de obras;
II. prestar assessoria à Reitoria, aos colegiados centrais e às diretorias dos campi; III. manter a Auditoria
Interna, a Comissão Permanente de Licitação Institucional e a Comissão de Gestão Ambiental.
Artigo 137 São órgãos da Pró-Reitoria de Administração com suas respectivas finalidades:
I. Departamento de Administração (DA) ao qual compete propiciar atividades administrativas de apoio, infraestrutura e logística aos diversos campi da Unifesp, e estabelecer as normas gerais de organização,
programação e controle das atividades administrativas.
II. Departamento de Recursos Humanos (DRH) ao qual compete assessorar a Administração Superior na
execução da política de pessoal, propondo normas gerais em consonância com as diretrizes da Instituição e da
Legislação vigente.
III. Departamento de Gestão Orçamentária (DGO) ao qual compete realizar as atividades de gerenciamento e
planejamento de créditos orçamentários da Universidade sejam eles provenientes da União ou Próprios, para a
aplicação dos recursos de acordo com as diretrizes traçadas pela Administração Superior e em conformidade
com a legislação vigente.
IV. Departamento de Gestão Contábil (DGC) ao qual compete registrar os atos e fatos contábeis, controlar e
evidenciar o patrimônio e suas variações, seguindo os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
V. Departamento de Importação e Compras (DIC) ao qual compete assessorar a Administração Superior no
que tange aos assuntos que envolvem compras, licitação em geral e importação, sugerindo ainda normas e
procedimentos a fim de otimizar as rotinas administrativas em todos os campi da Unifesp.
VI. Departamento de Gestão Financeira (DGF) ao qual compete realizar o gerenciamento, análise e execução
financeira da Unifesp.
VII. Departamento de Infra-estrutura (DIE) ao qual compete realizar estudos sobre adequações ou ampliações
dos espaços físicos da Unifesp, aprovar projetos e acompanhar a execução de obras de infra-estrutura.
VIII. Departamento de Tecnologia de Informação (DTI) ao qual compete exercer a governança da tecnologia
da informação e comunicação na Unifesp, incluindo o mapeamento de processos organizacionais de
tecnologia de informação e a implantação dos processos e gestão das ações, de acordo com o planejamento do
CETI.
Artigo 138 Cada órgão da administração tem seu Diretor com as seguintes atribuições:
I. administrar o órgão e representá-lo no seio da Universidade, cumprindo e
fazendo cumprir as decisões do CA e determinações do Pró-Reitor;
II. elaborar e submeter à aprovação do CA e do Pró-reitor o plano anual de atividades do órgão e planos ou
projetos isolados;
III. zelar pela ordem e disciplina dos servidores lotados no órgão;
IV.cumprir e fazer cumprir o Regimento do órgão e as disposições estatutárias e regimentais que lhes sejam
aplicáveis;
V. coordenar as atividades dos órgãos que lhes sejam subordinados;
VI. executar os programas e os planos da área de sua competência;
VII. atualizar informações e a legislação informando aos campi...
VIII. apresentar, ao Pró-Reitor, relatório anual das atividades do órgão e relatório financeiro trimestral do
DGO ao Conselho Curador.
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Artigo 139 Compete ao Pró-Reitor de Administração:
I. ser interlocutor da Pró-Reitoria de Administração no seu relacionamento com os Órgãos Centrais da
Universidade;
II. promover o funcionamento do Conselho de Administração e seus órgãos assessores;
III. gerir e encaminhar as questões técnicas e administrativas da Pró-Reitoria de Administração.
Parágrafo único O Pró-Reitor de Administração é substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo PróReitor Adjunto de Administração, que o sucederá, em caso de vacância, até novo provimento.
Subseção I
Auditoria Interna
Artigo 140 A Unidade de Auditoria Interna da Unifesp (AudIn) é o órgão técnico de assessoramento da
Unifesp, vinculada ao CA, conforme determina a legislação vigente.
Artigo 141 A AudIn tem por finalidade fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle, bem como,
examinar, assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão.
Artigo 142 A AudIn tem a seguinte estrutura funcional:
I. Coordenador de Auditoria Interna;
II. Corpo técnico de auditores;
III. Secretaria administrativa.
§ 1º Compete ao Reitor da Unifesp a nomeação, designação ou dispensa do Coordenador de Auditoria Interna,
entre profissionais com formação superior, cuja indicação caberá ao Pró-Reitor de Administração com a
aprovação do Conselho de Administração (CA) e, após, comunicação à Controladoria-Geral da União.
§ 2º O corpo técnico de auditores será composto por servidores, na forma da lei.
Subseção II
Comissão Permanente de Licitação Institucional
Artigo 143 A Comissão Permanente de Licitação Institucional tem por finalidade conduzir os processos de
licitação nas modalidades definidas pela lei 8666/93 e alterações posteriores referentes às demandas
institucionais.
Parágrafo único A composição da Comissão é definida pelo Conselho de Administração e sua nomeação
realizada pelo Reitor.
Subseção III
Comissão de Gestão Ambiental
Artigo 144 A Comissão de Gestão Ambiental (CGA) implementa políticas de meio ambiente e de
gerenciamento de resíduos no âmbito da Unifesp.
Artigo 145 A CGA é formada por um Coordenador, um Coordenador Adjunto e assessores.
Artigo 146 São competências da CGA:
I. elaborar o plano de gestão ambiental e de resíduos da Unifesp considerando as especificidades dos campi;
II. promover a educação ambiental na Unifesp;
III. implementar políticas de sustentabilidade em relação ao meio ambiente;
IV. manter a EcoUnifesp;
V. organizar e apoiar a comissão de resíduos de cada campus.
Subseção IV
Do Conselho de Administração
Artigo 147 A constituição, objetivos e competências dos órgãos estão enunciados no Regimento Interno da
Pró-Reitoria de Administração e nos regimentos de cada órgão.
Artigo 148 A representação docente do Conselho de Administração, que trata o inciso VI do Artigo 24 do
Estatuto, é constituída por 15 (quinze) professores sendo 05 (cinco) titulares, 05 (cinco) associados e 05
(cinco) adjuntos.
Seção II
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
Artigo 149 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa é o órgão da Universidade Federal de São Paulo
responsável por desenvolver e cumprir projetos institucionais pertinentes a Pós-Graduação stricto sensu e da
Pesquisa.
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Artigo 150 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa é composta por:
I. Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa;
II. Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa;
III. Coordenador de Pós-Graduação.
IV. Coordenador de Pesquisa;
V. Coordenador de Cientometria e Gestão da Informação;
VI. Coordenador de Programas e Projetos Internacionais.
Parágrafo único O Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa e os Coordenadores são indicados pelo
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa e homologados pelo Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa
(CPGPq).
Artigo 151 Compete ao Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa:
I. ser interlocutor da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa junto aos Órgãos Centrais da Universidade;
II. promover o funcionamento do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa e seus órgãos assessores;
III. gerir e encaminhar as questões técnicas e administrativas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.
Parágrafo único O Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa é substituído, em suas ausências e impedimentos,
pelo Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa, que o sucede, em caso de vacância, até novo
provimento.
Artigo 152- Os Coordenadores são assessores do Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa no que concerne a
temas estratégicos da Pró-Reitoria nos campos da Inovação Tecnológica, Pesquisa e Pós-Graduação.
Artigo 153 Compete ao Coordenador de Pós-Graduação acompanhar propostas institucionais de novos
programas de Pós-Graduação, coordenar a comunicação entre os programas de Pós-Graduação e agências de
fomento.
Artigo 154 Compete ao Coordenador de Pesquisa promover a integração e colaboração entre os pesquisadores
nas diversas áreas do conhecimento, coordenar projetos institucionais de fomento à pesquisa e acompanhar as
atividades dos Comitês Gestores de equipamentos multiusuários, centrais analíticas e centros de prestação de
serviços.
Artigo 155 Compete ao Coordenador de Cientometria e Gestão da Informação promover levantamentos das
atividades e indicadores de qualidade da pós-graduação e da pesquisa na Instituição e desenvolver ferramentas
para melhoria da gestão do sistema de Pós Graduação e de Pesquisa no âmbito institucional.
Artigo 156 Compete ao Coordenador de Programas e Projetos Internacionais ser interlocutor da Pró-Reitoria
de Pós-Graduação junto a Secretaria de Relações Internacionais da Unifesp para promover projetos de
pesquisa em colaboração com instituições de ensino e pesquisa no exterior e coordenar núcleo de suporte à
qualidade em pesquisa e desenvolvimento, visando a inserção internacional da Universidade.
Artigo 157 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa tem seu regimento interno aprovado pelo CPGPq.
Artigo 158 O CPGPq pode criar câmaras ou comissões para coordenar suas atividades.
Artigo 159 Sobre a composição do CPGPq:
I. a representação docente eleita para o Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa mencionada no inciso V do
Artigo 20 do Estatuto é composta por 02 (dois) professores titulares, 02 (dois) professores associados e 02
(dois) professores adjuntos.
II. as representações eleitas para o Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa de que tratam os incisos VI e VII
do Artigo 20 do Estatuto tem a proporção de 02 (dois) discentes para 01 (um) técnico administrativo em
educação.
Seção III
Pró-Reitoria de Extensão
Artigo 160 A Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) é o órgão da Universidade Federal de São Paulo responsável
por desenvolver e cumprir projetos institucionais pertinentes aa extensão universitária.
Artigo 161 A Pró-Reitoria de Extensão é composta por:
I. Pró-Reitor de Extensão;
II. Pró-Reitor Adjunto de Extensão;
III. Coordenador de Residências em Saude;
IV. Coordenador de Programas e Projetos Sociais;
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V. Coordenador de Cursos Lato Sensu;
VI. Coordenador de Cursos e Eventos;
Parágrafo único O Pró-Reitor Adjunto de Extensão e os Coordenadores são indicados pelo Pró-Reitor de
Extensão e homologados pelo CoEx.
Artigo 162 A Coordenadoria das Residências em Saúde (CORESA) – tem por finalidade planejar e zelar pela perfeita
execução dos seus Programas de Residência Médica e Multiprofissional bem como atividades correlatas, no âmbito da
Universidade, de acordo com as normas nacionais em vigor.
Artigo 163 Compete à Coordenadoria de Programas e Projetos Sociais, credenciar, recredenciar e descredenciar os programas
e projetos sociais; Analisar, coordenar, acompanhar e avaliar os programas/projetos sociais, à luz do Plano Nacional de
Extensão Universitária; Divulgar Editais de Programa de Bolsa de Extensão; Gerenciar as bolsas de extensão através de
processo seletivo anual; Constituir comissões "ad hoc" sempre que necessário.

Artigo 164 Compete à Coordenadoria de Cursos Lato Sensu, credenciar, recredenciar e descredenciar os
cursos de Especialização, Aperfeiçoamento, MBA e Programas de Atualização Profissional oferecidos
mediante avaliação do projeto pedagógico. Organizar as diversas informações dos cursos e seu respectivo
corpo docente e discente, tendo em vista sua divulgação.
Artigo 165 Compete à Coordenadoria de Cursos e Eventos, credenciar, descredenciar e validar as propostas
de cursos de extensão e eventos encaminhados pelas Câmaras Técnicas de Extensão dos Campi. Analisar a
realização das ações extensionistas de Cursos de Extensão, Eventos e Ação de Responsabilidade Social sob a
égide da UNIFESP, mediante avaliação de seus aspectos técnicos, em especial a estrutura didática pedagógica
e conteúdo programático.
Artigo 166 A ProEx é organizada nos seguintes setores: Cursos Lato Sensu, Residência Médica, Residência
Multiprofissional, Programas e Projetos Sociais, Núcleos Associados, Universidade Aberta da Terceira Idade
(UATI), Unidades Avançadas de Extensão.
Parágrafo Único Cada setor possui sua comissão composta por docentes indicados pela Pró-Reitoria e pelas
Câmaras Técnicas de Extensão.
Artigo 167 Compete ao Pró-Reitor de Extensão:
I. ser interlocutor da Pró-Reitoria de Extensão junto aos Órgãos Centrais da Universidade;
II. promover o funcionamento do Conselho de Extensão e seus órgãos assessores;
III. gerir e encaminhar as questões técnicas e administrativas da Pró-Reitoria de Extensão.
Parágrafo único O Pró-Reitor de Extensão é substituído, em suas ausências e impedimentos, pelo Pró-Reitor
Adjunto de Extensão, que o sucede, em caso de vacância, até novo provimento.
Artigo 168 Compete à Pró-Reitoria de Extensão:
I. tornar efetiva a articulação da extensão com o desenvolvimento das atividades de ensino e de pesquisa;
II. estabelecer instrumentos que apóiem as Câmaras de Extensão vinculadas às Unidades Universitárias no
gerenciamento de ações que visem o bem estar social;
III. assessorar as Unidades Universitárias na elaboração de propostas de criação, desenvolvimento e
transformação de programas de extensão universitária da Unifesp;
IV. desenvolver e aplicar mecanismos de acompanhamento e avaliação institucional dos programas e projetos
de extensão universitária;
V. credenciar todos os cursos de extensão e eventos que ocorrem no âmbito da Unifesp;
VI. avaliar e aprovar as propostas técnicas e funcionais dos cursos Lato Sensu, bem como acompanhar seu
desenvolvimento e certificá-los;
VII. zelar pela qualidade dos programas de Residência Médica e Multiprofissional e certificá-las.
VIII. analisar os programas e projetos sociais aprovados nas Congregações e enviar aos órgãos competentes.
Artigo 169 A ProEx tem seu regimento interno aprovado pelo Conselho de Extensão (CoEx).
Artigo 170 Sobre a composição do CoEx:
I. a representação docente eleita para o Conselho de Extensão mencionada no inciso VI do Artigo 22 do
Estatuto, é composta por 02 (dois) professores titulares, 02 (dois) professores associados e 02 (dois)
professores adjuntos.
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II. as representações eleitas para o Conselho de Extensão de que tratam os incisos VII e VIII do Artigo 22 do
Estatuto tem proporção de 02 (dois) discentes para 01 (um) técnico administrativo em educação.
III. a representação discente de que trata o inciso VII do Artigo 22 do Estatuto é constituída de residentes,
alunos de especialização e de graduação, na proporção de 02 (dois) para 02 (dois) para 01 (um),
respectivamente.
Seção IV
Pró-Reitoria de Graduação
Artigo 171 A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) é o órgão da Universidade Federal de São Paulo
responsável por desenvolver e cumprir projetos institucionais pertinentes ao âmbito da Graduação.
Artigo 172 A Pró-Reitoria de Graduação é composta por:
I. Pró-Reitor de Graduação;
II. Pró-Reitor Adjunto de Graduação;
III. Coordenador de Projetos e Acompanhamento Pedagógico;
IV. Coordenador de Avaliação;
V. Coordenador de Desenvolvimento Docente;
VI. Coordenador do Sistema de Seleção para Ingresso de Alunos na Universidade.
Parágrafo único O Pró-Reitor Adjunto de Graduação e os Coordenadores são indicados pelo Pró-Reitor de
Graduação e homologados pelo Conselho de Graduação.
Artigo 173 Compete ao Pró-Reitor de Graduação:
I. ser interlocutor da Pró-Reitoria de Graduação junto aos Órgãos Centrais da Universidade;
II. promover o funcionamento do Conselho de Graduação e suas comissões assessoras;
III. gerir e encaminhar as questões técnicas e administrativas da Pró-Reitoria de Graduação.
Parágrafo único O Pró-Reitor de Graduação é substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Pró-Reitor
Adjunto de Graduação, que o sucede, em caso de vacância, até novo provimento.
Artigo 174 Compete ao Coordenador e respectiva Comissão de Projetos e Acompanhamento Pedagógico
participar da elaboração e revisão dos projetos pedagógicos de cada um dos cursos de graduação da Unifesp,
em trabalho articulado com as comissões de curso, além de estabelecer mecanismos para seu devido
acompanhamento.
Artigo 175 Compete ao Coordenador e respectiva Comissão de Avaliação criar e implantar sistema de
avaliação para cursos e para os corpos discente e docente de todo o sistema de graduação da Unifesp.
Colaborar na sistematização dos processos seletivos para ingresso na Universidade ou para participação em
intercâmbio estudantil.
Artigo 176 Compete ao Coordenador e respectiva Comissão de Desenvolvimento Docente propor
mecanismos de capacitação e desenvolvimento dos professores da graduação e oferecer treinamentos
específicos no que se refere à participação deles em atividades relacionadas ao ensino de graduação.
Artigo 177 Compete ao Coordenador e respectiva Comissão do Sistema de Seleção para Ingresso de Alunos
na Universidade propor ao CG as formas e mecanismos dos processos seletivos para os diversos cursos de
graduação.
Subseção I
Do Conselho de Graduação
Artigo 178 A representação docente eleita para o Conselho de Graduação mencionada no inciso V do Artigo
18 do Estatuto é composta por 02 (dois) professores titulares, 02 (dois) professores associados e 02 (dois)
professores adjuntos.
Artigo 179 A ProGrad tem seu regimento interno aprovado pelo Conselho de Graduação.
Seção V
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Artigo 180 A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) é órgão subordinado à Reitoria que tem por
finalidade:
I. planejar e propor as políticas de ações afirmativas, de permanência, de saúde, esportivas, culturais e de
formação complementar dirigidas aos estudantes da Universidade;
II. executar as atividades de assistência e promoção social dirigida a todos os estudantes da Universidade;
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III executar as deliberações do Conselho de Assuntos Estudantis (CAE).
Artigo 181 A PRAE tem a seguinte composição:
I. Pró-Reitor;
II. Pró-Reitor Adjunto;
III. Coordenador de ações afirmativas e de permanência;
IV. Coordenador de atenção à saúde do estudante;
V. Coordenador de atividades extracurriculares;
VI. Coordenador de cultura, esporte e lazer;
§1º Complementam a PRAE os Coordenadores dos Núcleos de Apoio aos Estudantes (NAE), um de cada
campus.
§2º O Pró-Reitor Adjunto de Assuntos Estudantis e os Coordenadores são indicados pelo Pró-Reitor de
Assuntos Estudantis e homologados pelo CAE.
Artigo 182 A PRAE tem seu regimento interno aprovado pelo CAE.
Artigo 183 As representações do CAE que trata o inciso V do Artigo 26 do Estatuto serão constituídas por um
docente de cada campus, mais dois (2) professores titulares, dois (2) professores associados, dois (2)
professores adjuntos, mais discentes e técnicos administrativos em educação na proporção estabelecida de
acordo com a lei de regência da matéria.
§1º Os discentes e técnicos administrativos em educação estarão na proporção de 03 (três) para 01 (um),
respectivamente.
§2º A representação discente será de 80% (oitenta por cento) de graduandos, 20% (vinte por cento de pósgraduandos).
TÍTULO VII
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
CAPÍTULO I
Da Comunidade Universitária
Artigo 184 A Comunidade Universitária da Unifesp é constituída pelo Corpo Docente, Corpo TécnicoAministrativo em Educação (TAE) e Corpo Discente. Docentes e TAE são servidores públicos da União
lotados na autarquia.
Artigo 185 Cabe aos corpos docente, discente e técnico-administrativo manter a fiel observância de todos os
preceitos exigidos pela sociedade com vistas à boa ordem, harmônica convivência, civilidade, respeito mútuo,
comportamento ético, lealdade e dignidade.
Artigo 186 Os servidores estão sujeitos ao regime disciplinar estabelecido na legislação própria.
Parágrafo único Sem prejuízo dos procedimentos disciplinares e sanções a que se refere o presente Título, o
Código de Ética para o corpo discente, serve de referência à comunidade universitária.
CAPÍTULO II
Do Corpo Docente
Artigo 187 O ingresso na carreira docente da Unifesp dá-se no cargo de Professor Adjunto, acessível aos
detentores do título de Doutor ou no cargo de Professor Titular acessível aos detentores dos títulos de Doutor e
Livre-Docente.
§ 1º Após a contratação o Professor cumpre período probatório legal e é avaliado de acordo com normas da
CPPD.
§ 2º Excepcionalmente o ingresso na carreira docente da Unifesp dar-se-á no cargo de Professor Assistente
após análise e aprovação pelo CONSU.
Artigo 188 Os Departamentos Acadêmicos estabelecem as exigências para contratação dos Professores
Visitantes e Substitutos que neles podem exercer suas atividades.
Seção I
Da Transferência de Docentes
Artigo 189 Pode haver transferência de docentes:
I. de um para outro Departamento da mesma Unidade Universitária da Unifesp;
II dentro da Unifesp: de uma UU para outra do mesmo campus;
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III. dentro da Unifesp: de um para outro campus;
IV. da Unifesp para outra Instituição Federal de ensino superior;
V. de outra Instituição Federal de ensino superior para a Unifesp.
§ 1º Na hipótese a que se refere o inciso I, deve haver aprovação de ambos os Conselhos de Departamento, e
decisão favorável da respectiva Congregação da Unidade Universitária.
§ 2º Na hipótese a que se refere o inciso II, deve haver aprovação nas Congregações, Conselho de Campus e
homologação no CONSU.
§ 3º Na hipótese a que se refere o inciso III, deve haver aprovação nas Congregações e Conselhos de Campi e
homologação no CONSU.
§ 4º Na hipótese a que se refere o inciso IV, deve haver aprovação no departamento, na Congregação, no
Conselho de Campus e homologação no CONSU.
§ 5º A transferência de docente da Unifesp para outra Instituição federal de ensino superior, mencionada no
inciso IV, somente poderá ser autorizada se a Instituição externa envia à Unifesp o código de vaga.
§ 6º Na hipótese a que se refere o inciso V, devem ser observadas as seguintes condições:
a) o docente deve ter ingressado na Instituição de origem mediante concurso público de títulos e provas;
b) existência de vaga no quadro da Unifesp, ou mediante a transferência para a Unifesp do código de vaga
ocupada pelo interessado na Instituição de origem.
c) votação favorável do Conselho do Departamento e da Congregação para onde é pretendida a transferência;
d) aprovação pelo CONSU, por maioria absoluta de votos, em votação secreta.
§ 7º Para a apreciação da transferência de outra Instituição Federal de ensino superior para a Unifesp, o
CONSU designará banca especial de docentes cujo parecer constituir subsídio informativo ao CONSU, com
vistas à sua decisão final.
Seção II
Do Regime de Trabalho
Artigo 190 O CONSU baixa normas definindo e regulando os regimes de trabalho de acordo com a legislação
vigente, ouvindo a CPPD.
Seção III
Do Ingresso na Carreira no Cargo de Professor Adjunto
Artigo 191 O ingresso na carreira docente da Universidade Federal de São Paulo ocorre por meio de concurso
público de prova e títulos para provimento de cargo de Professor Adjunto.
Artigo 192 A abertura do concurso pode ocorrer para vagas de reposição (Professor Equivalente) ou para
vagas novas, quando se observa o seguinte fluxograma:
a) as Congregações aprovam as vagas de reposição dos departamentos.
b) o Conselho Universitário autoriza a abertura de concurso;
c) as Congregações com ciência dos Conselhos de Campi solicitam as vagas necessárias, anexando
justificativa;
d) uma comissão nomeada pelo CONSU analisa a pertinência de cada solicitação e as prioridades;
e) após análise a comissão encaminha proposta ao CONSU indicando o número de vagas novas para cada
Congregação e Conselho de Campus, juntamente com as respectivas justificativas e cabendo ao CONSU a
deliberação final;
Artigo 193 O período para a inscrição ao concurso é de 30 a 90 dias, a contar da publicação do Edital.
Parágrafo único Em casos especiais, devidamente justificados pela Congregação, o período de inscrição pode
ser ampliado pelo Conselho de Administração para prazo não superior a seis meses.
Subseção I
Do Edital
Artigo 194 O Edital do concurso deve indicar o local de inscrição, as prováveis datas de realização das
provas, ser publicado integralmente no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de sessenta dias da
realização da primeira prova, contemplar o cargo, a classe de ingresso, a remuneração inicial, as parcelas que a
compõem, o regime de trabalho e o respectivo conteúdo programático, além de outros requisitos exigidos pela
legislação pertinente.
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Parágrafo único O prazo para a realização da primeira prova pode ser reduzido pelo CONSU.
Artigo 195 A alteração de qualquer dispositivo do edital deve ser publicada no Diário Oficial da União e
divulgada no site oficial da Unifesp
Artigo 196 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
a) curriculum vitae (plataforma Lattes do CNPq ou equivalente para estrangeiros) em nove cópias;
b) memorial descritivo e circunstanciado de atividades de ensino, pesquisa e extensão, em nove cópias, com a
indicação dos trabalhos publicados, das atividades realizadas que sejam relacionadas ao cargo do concurso e
demais dados que possam ser úteis à avaliação da banca examinadora;
c) a documentação comprobatória do memorial, preferencialmente, em uma via digitalizada não violável, com
etiqueta contendo a identificação do candidato e sua assinatura.
§ 1º No ato de inscrição, o candidato deverá assinar termo declarando ter ciência e estar de acordo com os
dispositivos constantes neste Regimento e com os termos do respectivo Edital.
§ 2º Cabe ao Departamento de Recursos Humanos, responsável pelo recebimento das inscrições em todos os
campi, conferir a documentação exigida.
Subseção II
Da Banca
Artigo 197 A banca examinadora é constituída por cinco membros, dos quais, no mínimo, três de diferentes
Departamentos, Institutos ou Unidades Acadêmicas de outras instituições.
§ 1º São indicados quatro suplentes, sendo dois pertencentes a outras Instituições e dois pertencentes à
Unifesp, que substituem o (s) membro (s) titular (es) no caso de impedimento, mantido o princípio e o
procedimento constante do caput deste artigo.
§ 2º Comprovada a ocorrência de caso fortuito ou motivos de força maior que impossibilitem a participação de
membros titulares e suplentes não integrantes do quadro da Unifesp, excepcionalmente será permitida a
convocação do suplente da Unifesp, visando ao não adiamento do concurso público.
§ 3º A substituição prevista no §1º e no 2º deve ser comunicada e justificada pelo Presidente na ata do
concurso.
§ 4º São considerados como pertencentes à Unifesp todos os membros do quadro permanente e os aposentados
pela instituição.
§ 5º Os membros da banca, integrantes do quadro de docentes da Instituição, devem pertencer ao quadro da
Unifesp há, pelo menos, três anos e, excepcionalmente um docente em período probatório poderá participar da
banca.
§ 6º Os membros da banca devem possuir, no mínimo, o título de doutor.
Artigo 198 A banca atua sob a Presidência de um Professor Titular, Livre Docente ou Associado, pertencente
ao quadro permanente da Unifesp, em atividade há pelo menos 5 anos, indicado pelo Conselho de
Departamento ou Comissão de Curso e homologado pela Congregação.
§ 1º O Presidente, que não é um de seus cinco membros, coordena os trabalhos da banca, sem direito a
argüição e a voto.
§ 2º O Presidente da Congregação pode indicar um docente como Presidente da Banca Examinadora na
ausência ou impossibilidade de comparecimento de um Professor Titular, Livre Docente ou Associado.
Artigo 199 Não deverá participar da banca ou da sua presidência, aquele que, em relação a qualquer
candidato, for:
a) parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, enteado, cônjuge ou
companheiro, ou tiver sido;
b) sócio com interesses comerciais diretos;
c) orientador ou co-orientador em teses de mestrado, doutorado, supervisão em pós-doutorado e vice-versa;
d) colaborador regular em atividades de pesquisa ou publicações.
Parágrafo único Para atender o disposto neste artigo todos os membros da banca deverão assinar um termo
de compromisso.
Artigo 200 Os Conselhos dos Departamentos deveram sugerir para as respectivas Congregações 10 nomes,
em ordem alfabética, para composição de bancas, sendo seis de outras instituições.
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Parágrafo único No caso de vaga de docente alocada em órgão complementar, a banca será nomeada pelo
respectivo Conselho de Campus.
Subseção III
Das Provas
Artigo 201 O concurso é constituído, no mínimo, por três provas, entre as quais, obrigatoriamente, devem
estar a de argüição do memorial e a prova didática. A terceira prova pode ser a escrita ou a prática.
§ 1º Em todos os concursos a prova de argüição de memorial tem peso mínimo de 40% e a didática de 30%.
§ 2º Todas as provas têm caráter eliminatório, respeitado o disposto no Artigo 207 deste Regimento.
§ 3º Toda prova oral ou defesa de memorial deverá ser realizada em sessão pública e gravada para efeito de
registro e avaliação.
§ 4º As provas e respectivos critérios devem constar do Edital.
Artigo 202 A aferição do memorial, expresso mediante nota global, deverá refletir os méritos do candidato
como resultado de suas atividades distribuídas entre ensino, pesquisa e extensão e compreender a análise da
qualidade e da regularidade das seguintes atividades:
I. atividade didática universitária;
II. produção científica e/ou tecnológica;
III. atividade de formação e orientação de discípulos;
IV. atividades profissionais que apresentem afinidade com o cargo do concurso;
V. atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade;
VI. diplomas e títulos obtidos em razão de suas atividades;
VII. projetos de pesquisa aprovados em órgãos de fomento;
VIII. metas, objetivos e perspectiva na carreira. Parágrafo único A argüição do memorial deve ser realizada
posteriormente à prova escrita, se for o caso.
Artigo 203 A prova escrita, quando há, consta de tema sorteado dentre aqueles indicados no Edital e tem
duração de até 4 horas.
§ 1º O sorteio é realizado na presença dos candidatos em sessão pública.
§ 2º Após a realização do sorteio, poderá ser admitida a prévia consulta, desde que expressamente estabelecida
no Edital.
§ 3º A aferição da prova escrita, quando há, deve considerar os seguintes critérios: objetividade, clareza,
domínio e abrangência do conteúdo e adequação ao nível de graduação
.
Artigo 204 A prova prática pode constituir-se de apresentação de projeto de pesquisa entre 20 a 30 minutos,
podendo haver argüição, e/ou redação contendo planejamento e desenvolvimento de aula prática e/ou prova de
conhecimentos práticos específicos.
§ 1º A aferição da prova prática é baseada no domínio do conteúdo, no uso de metodologias adequadas e na
clareza da apresentação.
§ 2º No caso de prova de conhecimentos práticos específicos, deve haver indicação dos instrumentos,
aparelhos ou das técnicas utilizadas, bem como da metodologia de aferição para avaliação dos candidatos.
§ 3º Na hipótese de argüição, a prova prática será gravada.
Artigo 205 A prova didática é constituída de aula teórica compatível com a graduação, com duração de 40 a
50 minutos, sobre tema escolhido pelo candidato entre os temas constantes do Edital e pode haver argüição
pela banca depois de encerrada a exposição da aula pelo candidato.
Parágrafo único A prova didática é aferida considerando os seguintes critérios: a elaboração de plano de aula,
domínio do conteúdo, objetividade e clareza, adequação ao nível de graduação, capacidade de comunicação e
uso de recursos didáticos.
Artigo 206 A realização de prova prática com teste de aptidão física, quando necessária, exige a indicação no
edital do tipo de prova, das técnicas admitidas e do desempenho mínimo para classificação.
Artigo 207 Na avaliação dos candidatos as notas devem variar de zero a dez e, no transcurso do concurso são
eliminados e, por conseqüência, excluídos de participar das provas subseqüentes, os candidatos que não obtêm
nota mínima 7,0 (sete) em qualquer uma das provas por, no mínimo, três membros da banca.
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§ 1º A nota final de cada prova corresponde à média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores. § 2º
A nota final de cada candidato do concurso é a média ponderada das notas das provas.
§ 3º Os candidatos aprovados são classificados de acordo com a média aritmética das notas finais atribuídas
pelos examinadores.
Artigo 208 Concluídos os trabalhos, o Presidente da banca divulga, em sessão pública, o resultado do
concurso com o(s) nome(s) do(s) candidato(s) aprovado (s), que encaminha ao DRH, para providências e
envio ao CONSU para homologação.
§ 1º O resultado final do Concurso é divulgado no site da Unifesp até 3 dias úteis após a divulgação em sessão
pública.
§ 2º Cabe recurso do candidato ao Pró-Reitor de Administração contra o resultado divulgado pela Banca no
site oficial da Unifesp no prazo de dois dias úteis a partir do dia posterior ao da data divulgação no referido
site.
Artigo 209 Realizada a nomeação e não efetivada a posse, o Reitor procederá à nomeação imediata do
candidato subseqüente, obedecendo-se à ordem decrescente de classificação, até que todas as vagas sejam
preenchidas, observada a validade do concurso definida no respectivo edital.
Seção IV
Provimento do Cargo de Professor Titular.
Artigo 210 O cargo de Professor Titular é provido por concurso público de títulos e provas.
§ 1º A solicitação de vaga de Professor Titular é encaminhada ao Reitor pela Unidade Universitária, com
ciência do Diretor de Campus, com a devida justificativa.
§ 2º A abertura de concurso depende da existência de vagas e deliberação do Conselho Universitário
(CONSU) sobre a distribuição entre as Unidades Universitárias.
Artigo 211 É condição para a inscrição no concurso a posse do título de Doutor e de Livre Docente, obtidos
na Universidade Federal de São Paulo ou por ela reconhecidos.
Artigo 212 O período para a inscrição ao concurso de Professor Titular é de três a seis meses.
Artigo 213 No ato da inscrição o candidato deve apresentar:
I. - memorial circunstanciado, em oito cópias, com a indicação dos trabalhos publicados, atividades realizadas
em matéria relacionada ao cargo em concurso e demais dados que possam ser úteis à avaliação da banca
examinadora;
II. a documentação de ordem legal e administrativa necessária ao exercício do cargo.
§ 1º - Ainda no ato de inscrição o candidato deve assinar termo declarando ter ciência e estar de acordo com
os dispositivos constantes do presente Regimento e com os termos do respectivo edital.
§ 2º - Os candidatos, após o encerramento das inscrições e quinze dias antes do início do concurso, podem
apresentar ao Presidente da banca examinadora documentos para correção ou complementação dos
apresentados na inscrição.
§ 3º A banca examinadora delibera sobre a pertinência e aceitação da documentação a que se refere o
parágrafo anterior.
Artigo 214 O concurso deve realizar-se dentro do prazo mínimo de quinze e máximo de noventa dias após o
encerramento das inscrições.
Parágrafo único Poderá haver dilação do prazo a critério da Congregação.
Artigo 215 - A banca examinadora é constituída de cinco Professores Titulares escolhidos pela Congregação,
ouvido o Conselho do Departamento envolvido.
§ 1º No mínimo três membros da banca deverão pertencer a outras instituições e preferencialmente de
departamentos diferentes.
§ 2º A banca atua sob a Presidência de um Professor Titular da Unifesp, em atividade, escolhido pela
Congregação.
§ 3º O Presidente, que não pode ser um de seus cinco membros, coordenará os trabalhos da banca, não tendo
direito a argüição e voto.
§ 4º São escolhidos dois suplentes, que integraram a banca no caso de impedimento de qualquer membro,
mantido o princípio e o procedimento constantes do caput e do § 1º do presente artigo.
Artigo 216 O concurso constitui-se da avaliação de títulos, da prova didática e da argüição do memorial.
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Parágrafo único Deve constar do edital de chamamento dos candidatos o conteúdo programático da área do
conhecimento objeto do concurso.
Artigo 217 O julgamento é expresso mediante nota global, devendo refletir os méritos do candidato como
resultado da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, compreendendo:
I. atividade didática universitária; II. produção científica;
III. atividade de formação e orientação de discípulos; IV. atividades profissionais e administrativas; V.
atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade; VI. diplomas e títulos obtidos em razão de suas
atividades;
VII. projetos de ensino, pesquisa e extensão financiados;
VIII. metas, objetivos e perspectivas no cargo.
Parágrafo único No julgamento dos títulos deve prevalecer as atividades desempenhadas nos cinco anos
anteriores à inscrição.
Artigo 218 A prova didática, que é pública e gravada, constitui-se de aula teórica compatível com a pósgraduação, com duração recomendável entre 50 e 60 minutos, sobre tema de escolha do candidato entre vinte
pontos referentes ao conteúdo programático da área de conhecimento.
Parágrafo único A critério da banca examinadora, pode haver argüição do candidato sobre o tema da aula,
em período de tempo igual ao referido no "caput" deste artigo.
Artigo 219 A argüição do memorial, que também é pública e gravada, tem por objetivo a avaliação geral da
qualificação acadêmica do candidato.
Artigo 220 Na avaliação dos candidatos, as notas podem variar de zero a dez e as provas tem pesos diferentes.
Parágrafo único A avaliação de títulos, a prova didática e a argüição do memorial têm pesos 40 (quarenta),
30 (trinta) e 30 (trinta), respectivamente.
Artigo 221 É proposta a nomeação do candidato, indicado por no mínimo três membros da banca.
§ 1º Cada examinador indica o candidato a quem atribui a média ponderada mais alta.
§ 2º Se dois candidatos obtêm duas indicações cada um, e um terceiro candidato obtém uma única, o
examinador que fez essa escolha indicará, entre os dois primeiros candidatos, aquele a quem atribuiu a média
ponderada mais alta.
§ 3º Na ocorrência de empate entre três ou mais candidatos, é proposta a nomeação do candidato cuja média
aritmética das notas atribuídas pelos examinadores é a mais alta.
§ 4º Se persiste o empate após a aplicação dos critérios previstos neste artigo, a banca não indica candidatos
ao cargo, remetendo o resultado para a Congregação.
Artigo 222 É considerado reprovado o candidato que não obtém nota mínima 7,0 (sete) em qualquer uma das
provas por, no mínimo, três membros da banca.
Artigo 223 O resultado do concurso é imediatamente anunciado pelo Presidente da banca examinadora, em
sessão pública, e encaminhado à Congregação e desta ao Reitor, para nomeação e posse.
Artigo 224 O processo do concurso se exaure com a posse do candidato vencedor.
Seção V
Concurso para Contratação de Professor Substituto
Artigo 225 - As normas referentes ao concurso para ingresso no cargo inicial da carreira docente aplicam-se,
no que couber, ao processo seletivo para a contratação de Professor Substituto, com as seguintes ressalvas:
I. A banca examinadora, composta de três membros, sendo um deles o Presidente, pode ser constituída
integralmente por docentes da Universidade Federal de São Paulo;
II. O prazo para inscrição no processo seletivo de Professor Substituto é de, no mínimo, 10 (dez) dias;
III. O Edital de processo seletivo para Professor Substituto deve especificar o público alvo da prova didática.
Seção VI
Da Livre-Docência
Artigo 226 A Livre-Docência é reconhecida pela Unifesp como o título mais elevado da carreira universitária.
Artigo 227 O concurso de livre-docência na Unifesp será aberto por solicitação de Unidade Acadêmica,
aprovado pela respectiva Congregação da Unidade Universitária, organizado pela Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa, realizado pela Unidade Universitária e seu resultado homologado pelo Conselho de
Pós-Graduação e Pesquisa.
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Artigo 228 O candidato a Livre-Docente deve possuir experiência em ensino, pesquisa, extensão e ter o título
de doutor.
Artigo 229 O candidato deve demonstrar independência acadêmica caracterizada por linha de pesquisa, por
captação de recursos, e resultando em produção intelectual, com ênfase nos últimos cinco anos;
Artigo 230 O candidato deve demonstrar capacidade de formação de recursos humanos, consolidada com
atividades de orientação.
Artigo 231 O candidato deve demonstrar proficiência em área definida do conhecimento, assim como ter
capacidade expositiva e domínio de habilidades na área do concurso;
Artigo 232 As normas que regem os concursos de Livre-Docência são estabelecidas pela correspondente
câmara técnica da PROPGPq e homologadas pelo Conselho de PG e Pq, de acordo com seu regimento
próprio.
Seção VII
Concessão do Título de Professor Afiliado
Artigo 233 O título de Professor Afiliado é concedido ao profissional que atende aos seguintes requisitos:
I.- título de doutor;
II. - comprovada experiência em ensino, pesquisa e/ou assistência especializada.
Artigo 234 A proposta de concessão do título deve ser formulada pelo Conselho do Departamento no qual o
candidato desempenha as atividades, que a encaminhará à respectiva Congregação.
Parágrafo único A proposta de concessão do título deve ser acompanhada do curriculum vitae, Projeto de
Pesquisa ou Projeto de Ensino, atividades que serão desenvolvidas pelo candidato e termo de adesão de
serviços voluntários, nos termos da lei.
Artigo 235 A Congregação designa uma Comissão que analisa a proposta e entrevista o candidato.
§ 1º Na análise da proposta voltada a pesquisa é dada ênfase à qualidade da produção científica, na
caracterização de linha de pesquisa, capacidade de formação de recursos humanos e de gerar financiamento.
§ 2º Na análise da proposta voltada a ensino é dada ênfase ao projeto de ensino, à mutidisciplinaridade das
atividades de ensino, à elaboração de produto didático, às avaliações pela Comissão de Curso de Graduação.
§ 3º No caso de profissionais de outras instituições, incluindo-se as estrangeiras, é considerado seu curriculum
vitae, nível de intercâmbio e sua contribuição à formação de recursos humanos para a Unifesp.
Artigo 236 O relatório da Comissão é encaminhado à Congregação, em reunião ordinária, para deliberação e
votação em sufrágio secreto.
§ 1º A aprovação da proposta de concessão do título de professor afiliado depende de voto favorável de dois
terços dos membros do Colegiado presentes à sessão.
§ 2º Tendo em vista que Professor Afiliado corresponde a título e não a cargo público, os portadores dessa
denominação não integrarão os Conselhos da Unifesp, exceto quando pertencentes ao quadro de servidores
técnico-administrativos em educação, onde poderão participar na condição de representantes da sua respectiva
categoria funcional, quando eleitos pelos seus pares.
Artigo 237 O título de Professor Afiliado tem caráter provisório e pode ser concedido por novo período ao
término de três anos, mediante análise do Relatório de Atividades desempenhadas no triênio.
Artigo 238 O procedimento adotado para a concessão prevista no o artigo anterior é idêntico ao previsto nos
artigos 234 ao 236.
Capítulo III
Do Corpo Técnico-Administrativo em Educação
Artigo a 239 O corpo técnico-administrativo da Unifesp é composto pelos servidores ocupantes da carreira de
técnico administrativo em educação (TAE) do seu quadro permanente, que exercem as atividades necessárias
ao cumprimento dos objetivos institucionais.
Artigo 240 As atribuições do pessoal técnico-administrativo em educação são estabelecidas pela legislação
vigente.
Artigo 241 A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
168

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Parágrafo Único A nomeação de servidor técnico-administrativo em educação faz-se de acordo com a
legislação em vigor.
Artigo 242 Pode haver transferência de TAE da Unifesp para outras instituições ou vice-versa, assim como
entre setores ou Campi, com concordância de todas as partes e instâncias envolvidas, de acordo com as
normas, regulamentos e legislação vigente.
Parágrafo único Compete ao DRH da Unifesp a execução das transferências.
Artigo 243 O regime de trabalho do pessoal TAE da Unifesp e sua progressão seguem a legislação vigente,
Artigo 244 A Unifesp mantém plano de desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo em educação,
mediante a oferta de programas e cursos destinados a promover sua capacitação, seu aperfeiçoamento e sua
qualificação, respeitando as necessidades de cada Unidade Universitária, de cada Campus e do Hospital
Universitário (HU/HSP) seguindo a legislação vigente.
Parágrafo único A Unifesp manterá uma Comissão de Capacitação que participará do Programa de
Capacitação de Pessoal a ser homologado pelo Conselho de Administração, de acordo com o Plano de
Desenvolvimento de Pessoal.
Capítulo IV
Do Corpo Discente
Artigo 245 Constitui o Corpo Discente da Unifesp os estudantes dos cursos de graduação, dos cursos de pósgraduação stricto sensu e lato sensu, residências médica e multiprofissional, de educação à distância (EAD).
Parágrafo único Quanto aos alunos de EAD cabe regulamentação especifica em relação à representação e
votação.
Artigo 246 As normas relativas ao Corpo Discente estão discriminadas nos Títulos sobre Graduação, PósGraduação e Extensão e nas respectivas Pró-Reitorias.
Artigo 247 As infrações e sanções disciplinares aplicadas aos discentes estão descritas no código de ética.
TÍTULO VIII
DAS ELEIÇÕES
CAPÍTULO I
Das Eleições do Reitor e do Vice-Reitor, e Demais Dirigentes
Seção I
Da Comissão Eleitoral
Artigo 248 O Conselho Universitário designa, ouvindo as entidades representativas, em portaria específica,
uma Comissão Eleitoral que acompanha o processo eleitoral em todas as suas fases.
Artigo 249 A competência da Comissão Eleitoral é a de receber e analisar as inscrições dos candidatos,
regulamentar e conduzir o processo de consulta prévia, acompanhar a eleição e a elaboração da lista tríplice
pelo CONSU, pelos Conselhos de Campi e pelas Congregações dos nomes que concorrem aos cargos de
Reitor e Vice-Reitor da Unifesp, Diretor e Vice-Diretor dos Campi e Diretor e Vice-Diretor das Unidades
Universitárias respectivamente, observando-se a legislação vigente, o Estatuto e as normas estabelecidas neste
RG.
Parágrafo único A Comissão Eleitoral deve elaborar as normas do processo eleitoral e apresentá-las ao
CONSU para discussão e aprovação.
Seção II
Das Inscrições
Artigo 250 Os candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice dos Campi e Diretor e Vice das
Unidades Universitárias, ocupantes de cargo docente, em atividade, pertencentes ao quadro permanente da
Unifesp, deverão ser Professores Titulares, ou Professores Associados portadores do título de Livre Docente;
ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 50 do Estatuto.
Seção III
Das Fases do Processo Eleitoral
Artigo 251 O processo eleitoral para indicação dos nomes que concorrem aos cargos de Reitor e Vice-Reitor,
Diretor e Vice dos Campi e Diretor e Vice das Unidades Universitárias da Unifesp compreende a consulta
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prévia à comunidade e a eleição e elaboração de lista tríplice pelo CONSU, pelos Conselhos de Campi e pelas
Congregações em sessão convocada especialmente para esse fim.
§ 1º A consulta à comunidade para Reitor e Vice-Reitor realiza-se de preferência, na última semana de
setembro do ano anterior ao término dos mandatos vigentes.
§ 2º A eleição dos representantes aos Conselhos e Congregações é simultânea à consulta para os cargos
majoritários.
Seção IV
Da Consulta Prévia
Artigo 252 A consulta prévia à comunidade para a indicação dos candidatos aos cargos de Reitor e ViceReitor, Diretor e Vice dos Campi e Diretor e Vice das Unidades Universitárias ocorre nos Campi da
Universidade Federal de São Paulo, conforme cronograma aprovado pelo Conselho Universitário.
Artigo 253 A Comissão Eleitoral regulamenta os locais de votação, a propaganda eleitoral, a lista de eleitores
de acordo com a lotação, a forma da votação e da apuração dos votos.
Artigo 254 Na consulta prévia é observado o seguinte:
I. voto secreto e uninominal em uma chapa com os nomes dos candidatos a Reitor/Diretor e Vice-Reitor/ViceDiretor;
II. votação em um único escrutínio;
III. contabilização de votos atribuindo-se peso de 70% (setenta por cento) para a manifestação do corpo
docente, 15% (quinze por cento) para a manifestação do pessoal técnico-administrativo e 15% (quinze por
cento) para a manifestação do corpo discente, utilizando-se a fórmula: votos obtidos pelo candidato na
categoria, dividido pelo total de votos efetuados pela respectiva categoria, multiplicado pelo peso.
IV. o eleitor que estiver enquadrado em mais de uma categoria na comunidade acadêmica deverá exercer o
direito de voto em apenas uma categoria;
V. na categoria funcional dos docentes, somente poderá votar aquele pertencente ao Quadro Permanente Ativo
da Unifesp;
VI. na categoria funcional dos servidores técnico-administrativos, somente pode votar aquele pertencente ao
Quadro Permanente Ativo da Unifesp, devendo votar em seus candidatos independentemente de sua
respectiva classe, em tantos candidatos quantos forem as vagas a serem preenchidas
VII. os servidores TAE lotados na administração central da Unifesp e servidores lotados no HU da Unifesp,
podem votar no Diretor e Vice -Diretor do Campus e nos representantes do Conselho de Campus, sendo que
no momento da votação pode fazer opção para qual Congregação deseja efetuar seu voto, para Diretor e Vice
–Diretor e representantes.
VIII. na categoria do corpo discente, somente pode votar aquele que tiver sua matrícula confirmada na
Unifesp nos cursos presenciais de graduação, pós-graduação stricto sensu e residentes.
IX. ampla divulgação da eleição nas dependências da Unifesp com antecedência mínima de 20 (vinte) dias,
em que constem a data, os locais de votação e os nomes dos candidatos inscritos;
X. garantia de inviolabilidade das urnas.
Artigo 255 A fiscalização da votação e a apuração dos votos obtidos na consulta prévia são coordenadas pela
Comissão Eleitoral da qual trata os artigos 248 e 249.
Artigo 256 Após a apuração e contabilização dos votos, com a atribuição dos pesos e cálculo segundo fórmula
estabelecidos no Artigo 254 inciso III deste Regimento, a Comissão Eleitoral deve encaminhar ao Conselho
Universitário, aos Conselhos de Campi e às Congregações, ata circunstanciada da sessão de apuração dos
votos, contendo os seguintes dados:
I. nomes dos candidatos;
II. número de votos válidos atribuídos à cada chapa, bem como o número dos votos brancos e nulos,
identificando-se os votos proferidos em cada categoria da comunidade universitária;
III. demonstração do cálculo para fins de atribuição dos pontos estabelecidos no artigo 254, inciso III deste
Regimento.
Artigo 257 Para concorrer a outro cargo majoritário, os ocupantes de cargos eleitos deverão se
desincompatibilizar.
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§ 1º São inelegíveis para funções ou cargos distintos daqueles atualmente ocupados, até 03 (três) meses depois
de afastados definitivamente de seus atuais cargos ou funções:
I – O Reitor e Vice-Reitor
II - Os Diretores e Vice- Diretores dos Campi;
III – Os Diretores e Vice- Diretores das Unidades Universitárias.
§ 2º Para configurar-se o afastamento definitivo necessário à desincompatibilização para concorrência a outros
cargos, os agentes de que cuidam os incisos I, II e III deste artigo devem renunciar aos respectivos mandatos
na inscrição para a consulta à comunidade.
§ 3º No caso de renuncia do dirigente assumirá o seu vice, que cumprirá o mandato em curso até seu término.
Seção V
Da votação pelo CONSU
Artigo 258 A eleição destinada à organização da lista tríplice de nomes para preenchimento dos cargos de
Reitor e Vice-Reitor é realizada entre 60 e 90 dias antes do termino do mandato do Reitor em exercício.
Artigo 259 A sessão é instalada com maioria absoluta dos membros do CONSU e a votação se dá em
escrutínio secreto e em uma chapa uninominal em um único escrutínio.
Artigo 260 Concluída a votação, o CONSU elabora uma lista contendo o nome de cada chapa eleita na ordem
de maior para menor número de votos.
Seção VI
Da votação pelos Conselhos de Campi e Congregações
Artigo 261 A eleição destinada à organização da lista tríplice de nomes para preenchimento dos cargos de
Diretor e Vice dos Campi e Diretor e Vice das Unidades Universitárias será realizada noventa dias antes do
término do mandato dos Diretores em exercício.
Artigo 262 A eleição e elaboração de lista tríplice são realizadas pelos respectivos Conselhos de Campi e
Congregações em sessões convocadas especialmente para esse fim.
Artigo 263 No caso de criação de nova Unidade Universitária a sessão da Congregação para eleição do
Diretor e Vice-Diretor é presidida pelo docente da Congregação com maior tempo na carreira como contratado
pela Unifesp e no caso de empate, o de mais idade.
Artigo 264 Aplica-se as mesmas regras do artigo 259 deste Regimento para as votações nos Conselhos de
Campi e Congregações.
Seção VII
Das disposições finais
Artigo 265 A lista tríplice composta com os nomes dos candidatos eleitos na forma do artigo 260 deste
regimento para concorrerem aos cargos de Reitor e Vice-Reitor da Unifesp é encaminhada ao Ministério da
Educação, acompanhada deste Regimento, bem como das normas regulamentadoras do processo de consulta à
comunidade universitária que venham a ser oportunamente editadas pela Comissão Eleitoral.
Artigo 266 As listas tríplices compostas com os nomes dos candidatos eleitos na forma do artigo 262 deste
Regimento para concorrerem aos cargos de Diretor e Vice-Diretor de Campus e Diretor e Vice-Diretor de
Unidade Universitária da Unifesp são encaminhadas ao Reitor que realizará a nomeação.
CAPÍTULO II
Das Eleições dos Representantes nos Colegiados (Órgãos Centrais)
Artigo 267 A Comissão Eleitoral é designada conforme artigo 248 e 249 deste Regimento que disciplina o
processo eleitoral de modo a assegurar a presença das diferentes categorias nos órgãos colegiados centrais na
proporção prevista em lei.
Artigo 268 Os representantes das diversas categorias de docentes, discentes e técnico-administrativos, com
assento nos órgãos colegiados da Unifesp, são eleitos pelos seus pares, em eleições diretas.
Artigo 269 As eleições devem ser realizadas de quinze a trinta dias antes do término do mandato do
representante.
Artigo 270 Cada eleitor exerce o direito de voto em apenas uma categoria.
§ 1º Em caso de mais de um vínculo com a Unifesp e não apresentar a opção prévia, o eleitor constará da
listagem de votantes na categoria na qual contar com o maior tempo na instituição.
§ 2º Apenas tem direito de voto o eleitor que estiver em situação regular na Unifesp.
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Artigo 271 Não podem exercer o direito de voto e candidatura os docentes, técnico –administrativos em
educação e discentes licenciados e afastados,.
Artigo 272 O voto é secreto, não sendo permitido o voto por procuração ou por correspondência.
Artigo 273 Cada eleitor pode votar, no máximo, em tantos candidatos quanto forem as vagas a serem
preenchidas.
Artigo 274 São considerados eleitos os candidatos com o maior número de votos.
TÍTULO IX
DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Artigo 275 O Hospital São Paulo é o Hospital Universitário da Unifesp conforme disposto na Lei no 2.712, de
21 de janeiro de 1956, sendo a relação com a sua mantenedora (SPDM) realizada por meio de um acordo de
cooperação para o compartilhamento da gestão.
Artigo 276 A gestão do Hospital Universitário é realizada pelo Conselho Gestor do Hospital São Paulo
(HU/HSP) constituído conforme o acordo de cooperação.
Artigo 277 O acordo de cooperação contempla o planejamento, as ações e o acompanhamento das atividades
de ensino, assistência e pesquisa no complexo do HU/HSP.
Paragráfo único Diante da cessão de uso compartilhado do HSP é elaborado o regimento interno do HU.
TÍTULO X
DA RELAÇÃO ENTRE UNIFESP E FUNDAÇÃO DE APOIO
Artigo 278 Fica reconhecida a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo (Fap-Unifesp) nos
termos da legislação vigente.
Parágrafo único As normas de relacionamento da Unifesp com a FAP são estabelecidas pelo CONSU.
Artigo 279 Os contratos e convênios celebrados entre a Unifesp e a Fundação de Apoio tem como finalidade
apoiar projetos de ensino, de pesquisa, de extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico, inclusive na gestão administrativa e financeira.
§ 1º Os contratos e convênios são individualizados e estabelecem as funções e as responsabilidades exercidas
pelas partes.
§ 2º Os contratos e convênios são celebrados por prazo determinado.
§ 3º Entende-se por desenvolvimento institucional, científico e tecnológico programas, projetos, atividades e
operações especiais, inclusive de natureza infra-estrutural, material e laboratorial, que levam à melhoria
mensurável das condições da universidade para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão.
§ 4º Estudante de graduação ou de pós-graduação, quando vinculado a projeto institucional, pode receber da
Fundação de Apoio bolsa de ensino, de pesquisa, de extensão ou de estímulo à inovação.
Artigo 280. As bolsas concedidas pela Fundação de Apoio devem estar expressamente previstas no projeto,
designadas pelas instâncias da universidade sendo identificados os bolsistas e a descrição de suas atividades,
que não podem caracterizar prestação de serviço, assim como valor, periodicidade e duração das mesmas.
TÍTULO XI
DOS TÍTULOS HONORÍFICOS E HONRARIAS
Artigo 281 A Universidade Federal de São Paulo outorgará os seguintes títulos honoríficos:
I. Professor Emérito, a professores da Unifesp cujo desempenho seja considerado excepcional no ensino, na
assistência, na pesquisa ou na administração;
II. Professor Honoris Causa, a professores cientistas que não façam parte do quadro desta Universidade, mas
que prestaram ou prestam relevantes serviços no desenvolvimento do ensino, da pesquisa e na produção
intelectual universitária e humanitária;
III. Servidor Emérito, a servidores cujo desempenho seja considerado excepcional no apoio a atividades de
ensino, assistência, pesquisa ou administração;
IV. Doutor Honoris Causa, a personalidades eminentes nacionais ou internacionais que tenham se destacado
nas ciências, nas artes, na cultura ou na educação em regiões específicas ou no país e ou que tenham
contribuído direta ou indiretamente para o prestígio e o engrandecimento do Brasil e da Unifesp;
V. Benemérito da Universidade, a qualquer cidadão ou Instituição que contribua de forma significativa para o
crescimento e desenvolvimento da Universidade, seja por doações financeiras ou contribuição intelectual.
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VI. A denominação de dependências da Unifesp com nomes próprios deverá ser aprovada pelo respectivo
colegiado.
Artigo 282 As propostas de outorga dos títulos honoríficos devem ser formuladas por no mínimo dois
servidores ou professores da Unifesp e dirigida à Comissão Especial de Concessão de Títulos da Unifesp
constituída de membros indicados pelo Reitor e aprovados pelo CONSU, devidamente acompanhada de
memorial expositivo que justifique tal honraria e do curriculum vitae.
§ 1º A Comissão Especial de Concessão de Títulos da Unifesp se incumbe de analisar as propostas de outorga
dos títulos honoríficos e de elaborar parecer a ser encaminhado ao Reitor da Unifesp que se incumbe de
encaminhar aos demais membros do Conselho Universitário em até 30 dias antes da realização da sessão em
que se dará a votação.
§ 2º A Comissão Especial de Concessão de Títulos da Unifesp de que trata o caput deste artigo é constituída
por:
I. três (03) representantes do corpo docente, Professores Titulares, para os títulos de Professor Emérito e de
Professor Honoris Causa;
II - três (03) representantes do corpo de servidores técnico-administrativos, para o título de Servidor Emérito;
III - três (03) representantes do corpo docente, com no mínimo titulação de doutor, para o título de Doutor
Honoris Causa;
IV - um (01) representante de cada categoria prevista nos incisos anteriores, para o título de Benemérito da
Universidade.
§ 3º A Comissão Especial de Concessão de Títulos pode solicitar, sempre que julgar necessário, parecer de
especialistas na área de atuação do homenageado.
Artigo 283 A outorga dos títulos honoríficos de Professor Emérito e de Servidor Emérito pode ser feita in
memoriam, procedendo-se à entrega da condecoração a representante da família do agraciado.
Artigo 284 Não pode ser concedido mais de um título honorífico a uma mesma pessoa.
Artigo 285 As decisões do Conselho Universitário, relativas à outorga de títulos honoríficos, exigem
aprovação de dois terços dos membros presentes, sendo tomadas em sessão e por votação secreta.
Artigo 286 Os atos de outorga de títulos honoríficos de que trata esta Resolução são publicados no site da
Instituição.
Artigo 287 A outorga dos títulos honoríficos de que trata esta Resolução serão certificados por diploma, que
faz menção à presente Resolução e à sessão do Conselho Universitário em que foi votada.
Artigo 288 A cerimônia de entrega de título honorífico dá-se em sessão do Conselho Universitário, sendo
admitido ao homenageado fazer-se representar.
Artigo 289 O agraciado que vier a praticar qualquer ato atentatório à dignidade da honraria, reconhecido
através de processo idôneo que garanta os princípios da defesa e do contraditório, perderá o direito de uso do
título honorífico.
Parágrafo único A cassação de que trata o caput deste artigo pode ser proposta por qualquer cidadão e
dirigida ao Reitor da Unifesp que a encaminha para o Conselho Universitário, colegiado competente para o
julgamento, e exige decisão de dois terços dos membros presentes, sendo tomada em sessão e por votação
simbólica.
Artigo 290 Os casos omissos são decididos pelo Conselho Universitário, e exigem decisão de dois terços dos
membros presentes, sendo tomada em sessão e por votação simbólica.
TÍTULO XII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 291 As reuniões dos Conselhos e Congregações não serão públicas, e a elas somente poderão ter
acesso os seus membros e pessoas convidadas por seu Presidente.
§ 1º As reuniões dos Conselhos e Congregações têm o quorum de acordo com as normas do CONSU dispostas
no Artigo 10, caput e parágrafo 1º do Estatuto.
§ 2º Os Conselhos poderão, a seu critério, permitir a gravação e transmissão das sessões na intranet.
§ 3º As sessões solenes dos Conselhos são públicas.
Artigo 292 Nas deliberações dos Conselhos não é permitido o voto por correspondência ou por procuração.
Artigo 293 Os membros dos Conselhos, quando em gozo de férias, poderão comparecer às reuniões.
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§ 1º Na sua ausência, comparecem seus respectivos suplentes.
§ 2º No caso de três (3) faltas consecutivas ou cinco (5) intercaladas sem justificativa com antecedência de
72h, o membro do conselho perde o mandato e assume o seu suplente.
§ 3º Nas eleições para escolha dos representantes de categorias nos Conselhos, são eleitos tanto os membros
titulares como seus suplentes.
Artigo 294 Por decisão do Presidente ou do respectivo Conselho, a votação de determinada matéria pode ser
secreta.
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Anexo IV
Parecer do Conselho de Curadores
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Anexo V
Parecer do CONSU - Conselho Universitário
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Anexo VI
Parecer da Unidade de Auditoria Interna
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ANEXO VII -

Processo nº

1175/2009-53

1321/2011-65

1375/2010-40

1701/2010-19

1718/2009-32

1764/2011-56

RELATÓRIO EMITIDO PELO ÓRGÃO DE CORREIÇÃO

Descrição

PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR REF. IMÓVEL DA
RUA DIOGO DE FARIA, 1036
DENUNCIA DA POLÍCIA
FEDERAL, PARA AVERIGUAR
EVENTUAL IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E OUTRAS,
PROTOCOLO DGD/SÃO
PAULO-673/2012.
DESAUTORIZAÇÃO E
DEVOLUÇÃO PAGAMENTOSREFERENTE . A ACORDÃO N.
6330/2009 - TCU- 2ª CÂMARA.
TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO--- EXECUÇÃO DE
CONTRATO DA IDI/FIDI --PROCESSO N. 001.564/2010-2
---- RELATÓRIO DE
DEMANDAS ESPECIAIS DA
CGU/SP N.
00225.000162/2009-50
COMISSÃO DISCIPLINAR
ADMINISTR COMISSÃO
DISCIPLINAR
ADMINISTRATIVO PORTARIA
Nº 1749 DE 22.07.2009
REFERENTE À AÇÃO CIVIL
PÚBLICA Nº
2009.61.00.008.951-9
INQUÉRITO CIVIL Nº 5300/2011
- APURAÇÃO DE
IRREGULARIDADES
CONSISTENTES NO REGISTRO
DE PONTO OR FUNCIONÁRIOS
QUE SE ENCONTRAM EM
GREVE

AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº
2222/2010-10 2009.0011986-8. SINDICÂNCIA
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA ESTADO DE ISRAEL N°
2941/2010-31 577.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA PEDRO DE TOLEDO N°
2942/2010-85 214.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA BORGES LAGOA N° 570/
2943/2010-20 578.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA CORONEL LISBOA N°
2944/2010-74 958.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
2945/2010-19 RUA MACHADO

PAD OU
SINDICÂNCIA

Observação

PAD

Fase de instrução.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Reitoria.

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Fase final de redação de relatório conclusivo.

Sindicância

Encaminhada relatório final para a Reitoria.

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Abertura de Processo Administrativo DisciplinarPAD Processo nº 1493/2011-39

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Fase de instrução.
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BITTENCOURT N° 86.

2946/2010-63

2947/2010-16

2948/2010-52

2949/2010-05

2991/2010-18

2992/2010-62

2993/2010-15

2994/2010-51

2995/2010-04

2996/2010-41

3023/2010-29

3024/2010-73

3026/2010-62

APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA ESTADO ISRAEL N ° 639.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA MORCOTE N° 76.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA BORGES LAGOA N° 380.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELO CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA ESTADO DE ISRAEL N°
899.
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADA PELA CGU,
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA BORGES LAGOA N°
504/505
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU.
REFERE A EMPRESA ÁUREA
MEDIC.
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU.
REFERENTE AO PROCESSO
15175/2009 E15176/2009-85.
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AOS
PROCESSOS 4318/2009-89 E
4415/2009-71
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO
SEM JUSTIFICATIVA
ADEQUADA.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE
CONSULTOR SEM
JUSTIFICATIVA DE PREÇO
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA DIOGO DE FARIA N°
1036.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AO IMÓVEL DA
RUA JOSÉ DE MAGALHÂES
N° 340.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AS EMPRESAS
PIT SERVICE COML. E SERV.
LTDA E STEMTI SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
EM MAMOGRAFIA E

Sindicância

Fase de inst rução.

Sindicância
virou
PAD
(Proc.
1709/11-66)

Abertura de Processo Administrativo DisciplinarPAD Processo nº 1709/2011-66

Fase de nova redação após parecer da
Procuradoria.

Sindicância

Sindicância virou
PAD

Encaminhada relatório final para a Reitoria.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Fase de juntada de documentos.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Fase de nova redação após parecer da
Procuradoria.

Sindicância

Encerrado e apensado ao processo nº 3580/201085.

181

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
TOMOGRAFIA POR IMAGEM
LTDA.

3027/2010-15

3055/2010-24

3056/2010-79

3057/2010-13

3058/2010-68

3059/2010-11

3062/2010-26

3063/2010-71

3064/2010-15

3065/2010-60

3066/2010-12

3075/2010-03

APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES
FORA DA VIGÊNCIA DE
CONTRATO
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A EMPRESA
FONTANA ASSESSORIA E
CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA S/SLTDA.
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SIDWESTS.
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A SIMULAÇÃO
DE COMPETIÇÃO COM
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAL
DA UNIFESP
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A PAGAMENTOS
REALIZADOS DE SERVIÇOS
DE CONSULTORES
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A PAGAMENTO
A CONSULTORES COM
RECURSOS DO MÍNÍSTÉRIO
DOS ESPORTES
PROCESSO PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE APAGAMENTO
DE FUNCIONÁRIA DO
MINISTÉRIO DA SAUDE.
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AO TRABALHO
APRESENTADO PELO SR.
CPF. 076.084.098-94
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AO TRABALHO
REALIZADO PELA SRA. CPF.
646.508.801-06
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO
DE PAGAMENTO A
FUNCIONARIA DO
MINISTERIO DA SAÚDE
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A FUNCIONÁRIO
DA SAÚDE QUE DECLAROU
DE FORMA INÍDÔNEA QUE
NÃO TERIA VÍNCULO COM O
SERVIÇO PÚBLICO.
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AO PAGAMENTO
DE CONSULTORES COM
RECURSOS DA PORTARIA N°
312/2008

Encaminhado à Pró-Reitoria de Administração, pois
não se trata de irregularidade e sem recomendação
ao Departamento.

PAD

Encaminhado relatório final para a Reitoria.

Sindicância

Fase de nova redação após parecer da
Procuradoria.

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Fase de nova redação após parecer da
Procuradoria.

Sindicância virou
PAD

Apensado ao Processo 3065/2010-60.

Sindicância virou
PAD

Apensado ao Processo 3065/2010-60.

Sindicância virou
PAD

Apensado ao Processo 3065/2010-60.

Sindicância virou
PAD

Fase de instrução.

Fase de nova redação após parecer da
Procuradoria.

Sindicância

Sindicância virou
PAD
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3076/2010-40

3077/2010-94

3078/2010-39

3079/2010-83

3082/2010-05

3083/2010-41

3084/2010-96

3085/2010-31

3094/2010-21

IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AOS
PAGAMENTOS REALIZADOS
A SERVIDORES PÚBLICOS
COM RECURSOS DA
PORTARIA N° 312/2008
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A SERVIÇOS
QUE TERIAM SIDO
EXECUTADOS PELAS
SEGUINTES PESSOAS: CPFs;
717.782.331-04, 005.229.90150, 266.562.768-06 =
344.249.701-91 E OUTROS
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A
CONTRATAÇÃO INFORMAL E
RECORRENTE DE
CONSULTORES
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A PAGAMENTO
DE VALORES INCOMPATÍVEIS
COM AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELOS
PROFISSIONAIS DA SPDM.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AO DESVIO NA
UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL
LOCALIZADO Á RUA
BOTUCATU, 572- CJ.64.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A SERVIÇOS
LICITADOS NA
CONCORRÊNCIA N° 01/2008
QUE JÁ FORAM LICITADOS
NA CONCORRÊNCIA N°
01/2001, E EXECUTADOS.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A FALTA DE
APURAÇÃO QUANTO AOS
VALORES PAGOS EM
ACORDO JUDICIAL,
CONFORME
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA
PELA CGU.
APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A AQUISIÇÃO
DOS IMÓVEIS OBJETO DO
DECRETO PRESIDENCIAL DE
04/12/2003 SEM
COMPROVAÇÃO DE QUE OS
VALORES AJUSTADOS
ESTAVAM DE ACORDO COM
OS VALORES DE MERCADO Á
ÉPOCA.
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A FALTA DE
LEVANTAMENTO SOBRE
REALIZAÇÃO DE OBRA E
ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO, CONFORME
RECOMENDAÇÃO EXPEDIDA
PELA CGU.

Sindicância
virou
PAD

Fase de instrução.

Sindicância
virou
PAD

Fase de instrução.

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Aguardando finalização de alguns processos para
dar andamento.

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Encaminhado à PROADM, pois não se trata de
apuração de irregularidade e sim recomendação ao
Depto.
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3095/2010-76

3100/2010-41

3101/2010-95

3104/2010-29

3105/2010-73

3586/2010-17

3587/2010-61

3588/2010-14

3589/2010-51

3590/2010-85

3591/2010-20

APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A PAGAMENTOS
IRREGULARES REALIZADOS
POR RPA( PROCESSO
7514/2008- 24.)
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AS
INCONSISTÊNCIAS NO
PAGAMENTOS A
PROFISSIONAIS A TÍTULO DE
BOLSA PELO
DEPARTAMENTO DE
FISIOLOGIA (((( PROCESSO
7520/2008-81 ))))
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE AO PAGAMENTO
DE VALORES Á FUNDAÇÃO
DE APOIO Á UNIFESP/
FAPUNIFESP SOB O TITULO
DE GERENCIAMENTO OU DE
DESPESAS FINANCEIRAS
SEM DETALHAMENTO
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA
TEBECON.
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
REFERENTE A ABERTURA DE
LICITAÇÃO SEM GARANTIA
DE OBTENÇÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS
NECESSÁRIOS.
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU ====
REFERENTE A LICITAÇÃO
PARA SERVIÇOS DO PLANO
DE TRABALHO DA PORTARIA
N° 312/2008===FNS
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
====REFERENTE A
TERCEIRIZAÇÃO DO
SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO
AMBULATÓRIO DO HOSPITAL
SÃO PAULO
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
=====REFERENTE A GESTÃO
DA MATERNIDADE DO EMBU
IRREGULARIDADE
APONTADAS PELA CGU
====REFERENTE A GETÃO
DO HOSPITAL VILA MARIA
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
===== REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MAGNÉTICA
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
===== NOS CONVÊNIOS
PARA GERIR O PROGRAMA
DE SAÚDE DA FAMILIA

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Encaminhado relatório final a Pró-Reitoria de
administração

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.

Sindicância

Apensado ao processo nº 3590/2010-85.

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Fase de elaboração de relatório final.

Sindicância

Fase de instrução.
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3592/2010-74

3593/2010-19

3596/2010-52

3666/2010-72

3911/2010-41

4628/2010-37

APURAR IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
===== REFERENTE AO
CONVÊNIO COM A
SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE DE SERGIPE
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
===== REFERENTE AO
CONVÊNIO COM A
SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE DE MATO GROSSO
DO SUL.
PARA APURAR
IRREGULARIDADES
APONTADAS PELA CGU
=====REFERENTE AO
CONVÊNIO QUALISUS COM O
MINISTÉRIO DA SAÚDE
PROCEDIMENTO
PREPARATÓRIO N.
1.34.001.008342/2010--21
=======OFICIO N.
22.538/2010 == SOLICITA
IMFORMAÇÕES ACERCA DA
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE
NOVOS CARGOS AOS
FUNCIONARIOS DA UNIFESP.
OFÍCIO N. 2998/2010 –
SOLICITAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO (CGU)
REF.: GOVERNO DO ESTADO
DE SERGIPE – SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE
OFICIO N. 40105/2010 CSMEC
=== OFICIO N. 40105/2010
CSMEC/CORAS/CGR/CGU-PR
= SOLICITA INFORMAÇÕES A
RESPEITO DE INSTAURAÇÃO
DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.

Sindicância

Fase de elaboração de relatório final.

Sindicância

Fase de elaboração de relatório final.

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Fase de instrução.

Sindicância

Fase de elaboração de relatório final.

Sindicância

Encaminhado relatório final para a Pró-Reitoria de
Administração.
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