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 1. IDENTIFICAÇÃO

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), criada pela Lei n.º 8.957, de 15 de 
dezembro de 1994, resulta da transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM), 
fundada em 1º de junho de 1933, federalizada pela Lei n.º 2.712, de 21 de janeiro de 
1956,  e  transformada em estabelecimento  isolado de ensino  superior  de  natureza 
autárquica pela Lei n.º 4.421 de 29 de setembro de 1964, vinculada ao Ministério da 
Educação é uma universidade pública que tem por objetivo desenvolver, em nível de 
excelência, atividades inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase 
no  campo  específico  das  ciências  da  saúde.  O  ensino  compreende  as  áreas  de 
Graduação, Programas de Residência (Médica e de Enfermagem), Programas de Pós-
Graduação e cursos de extensão.

Com  a  criação  dos  cursos  de  Enfermagem  (1939),  Tecnologia  Oftálmica  (1962),  
Ciências  Biológicas/  Modalidade  Médica  (1966)  e  Fonoaudiologia  (1968).  Foi  a 
pioneira  na  proposta  de  curso  superior  em  Tecnologia  Médica  com  o  curso  de 
Tecnologia Oftálmica e na formação de profissionais biomédicos com a introdução de 
modalidade médica na área de Ciências Biológicas. O início de suas atividades de 
pós-graduação, com os cursos de Residência Médica, foram seguidos dos primeiros 
programas de pós-graduação stricto sensu em 1970.

O Hospital  São Paulo foi  oficializado como o hospital  de ensino da UNIFESP sob 
gestão da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM. 

Dados identificadores da Unidade Jurisdicionada

Instituição Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Natureza Jurídica Autarquia do Poder executivo - Pública Federal

Vinculação Ministerial Ministério da Educação
Normativos de Criação Lei Federal No. 8957 de 15/12/1994 (publicado em 

16/12/1994)
CNPJ 60.453.032-0001/74

Unidade Gestora no SIAFI 153031
Endereço R.Botucatu, 740 - Vila Clementino

São Paulo – SP
CEP 04023-900

Endereço Internet http://www.unifesp.br
Situação Em funcionamento

Função de governo 
predominante

Educação
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2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

2.1. Papel da Unidade na Execução das Políticas Públicas
  

A  UNIFESP  não  se  comportava  unicamente  como  uma  universidade  que 
formava profissionais nas Ciências da Saúde, mas possuía características distintas, 
ultrapassando  os  limites  da  graduação  na  formação  dos  recursos  humanos,  ao 
oferecer inúmeras opções de pós-graduação (mestrado, mestrado profissionalizante, 
doutorado)  e especialização nas mais diversas áreas do conhecimento em saúde. 
Indissociáveis do ensino, a pesquisa e as atividades de extensão são de comprovada 
excelência, com menção especial à qualidade de seus serviços de assistência médica 
e de saúde em geral.

A partir de 2006 com a criação do campus Baixada Santista e 2007 com a criação dos 
campi Diadema, Guarulhos e São José dos Campos, a UNIFESP adere ao Programa 
de Expansão do Ensino Superior do Governo Federal, levando a universidade pública 
de qualidade a outras cidades de São Paulo, transformando-se em universidade multi-
campi e abrangendo novas áreas do conhecimento.

A UNIFESP ratificou em 2007, através de seu Conselho Universitário, sua adesão ao 
REUNI – segunda etapa do processo de expansão do ensino superior federal – projeto 
que  criará  mais  cursos  nos  novos  campi,  consolidando  as  novas  unidades,  com 
compromisso de manter elevados os indicadores de qualidade dos cursos.

As atividades de Ensino e Pesquisa são desenvolvidas por docentes/pesquisadores 
altamente qualificados e têm como resultado uma produção científica de qualidade e 
uma prática profissional moderna, abrangente, que se estende da assistência primária 
a procedimentos de ponta, como: transplantes diversos, tratamentos radioterápico e 
quimioterápico, avançados métodos de diagnóstico, etc.

Além do atendimento à saúde da população, incluindo atividades de prevenção, o que 
constitui  a prática de extensão inerente à sua especificidade, a UNIFESP oferece,  
ainda, cursos de reciclagem e atualização profissional, para treinamento de pessoal  
especializado,  e  programas  voltados  para  esclarecimentos  da  população  sobre 
assuntos relacionados à área da saúde, ampliando assim a sua interface de trabalho 
com outras regiões geográficas.

Dispõe de programas de pós-graduação bem conceituados pela CAPES, e seu corpo 
docente  é  responsável  por  uma  das  maiores  médias  de  produção  científica  por 
professor dentre as universidades federais brasileiras. 

Sendo  assim,  a  UNIFESP  implementa  as  políticas  públicas  Federais  de  Ensino 
Superior  no  Estado  de  São  Paulo  e  Brasil.  Contribui  de  forma  marcante  para  a 
produção  científica  Nacional  e  promove  atividades  de  extensão  que  beneficiam 
milhares de brasileiros.
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3. Estratégias de Atuação

O objetivo institucional em 2007 foi a consolidação do primeiro campus fora de 
sede, com cursos ainda na área da Saúde, Campus Baixada Santista implantado em 
2006; também procurou-se garantir a expansão para outras cidades, com cursos em 
concordância com as necessidades regionais das mesmas e em consonância com a 
política de Expansão do Ensino Superior do Governo Federal, tornando a UNIFESP 
uma  verdadeira  Universidade  multi-campi e  abrangendo  as  grandes  áreas  do 
conhecimento.

As dificuldades para implantação dos novos campi não foram poucas, sendo vencidas 
por etapas: a escolha dos cursos, montagem do programa pedagógico de cada curso, 
elaboração de editais de concurso e composição de bancas de áreas sob as quais não 
possuíamos muitos profissionais com conhecimento específico. Porém, prioridade foi  
dada à manutenção da qualidade de ensino  ministrado na sede.  No campus Vila 
Clementino,  90% dos docentes tem título  mínimo de Doutor.  Cada um dos novos 
campi já começa com 100% dos docentes com título mínimo de Doutor.

Visando  viabilizar  cada  nova  unidade,  foram  conseguidas,  junto  aos  governos 
municipais e até estadual, a cessão provisória de imóveis e terrenos, que ao final de 
2007 viriam a transformar-se em cessões definitivas, permitindo obras e reformas com 
recursos orçamentários. A demora em conseguir as cessões e mesmo autorização 
ambiental para construção em áreas doadas, foi um fator que dificultou em parte a 
implantação e consolidação das novas unidades, com os conseqüentes atrasos para 
utilização de recursos já liberados.

A  adesão  da  UNIFESP  ao  REUNI  visa  consolidar  as  expansões  existentes, 
aumentando as  ofertas  de cursos;  otimização da utilização de recursos humanos; 
infra-estrutura e manter índices de qualidade como relação alunos/ docente; taxas de 
sucesso e evasão dentro do pactuado junto ao MEC.
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4. Gestão de Programas e Ações

4.1. Programas

Informamos abaixo os principais programas operacionalizados pela Unidade:

- 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

- 0750 – Apoio Administrativo

- 1067 – Gestão da Política de Educação

- 1073 – Universidade do Século XXI

- 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e de Pesquisa Científica

4.1.1. Programas (rubrica e nome):

• 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

4.1.1.1. – Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Finalístico
Objetivo Geral Assegurar  os  benefícios  previdenciários 

legalmente estabelecidos aos servidores inativos 
da União e seus pensionistas e dependentes

Gerente do Programa Helmut Scwarzer
Gerente Executivo
Indicadores ou Parâmetros Utilizados Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da 

União
Público-alvo (beneficiários) Servidores Públicos Federais titulares de cargo 

efetivo, servidores inativos, dependentes e 
pensionistas

• 0750 – Apoio Administrativo

4.1.1.1. – Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Apoio Administrativo
Objetivo Geral Prover  os  órgãos  da  União  dos  meios 

administrativos para a implementação e gestão de 
seus programas finalísticos

Público-alvo (beneficiários) Governo
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• 1067 – Gestão da Política de Educação

4.1.1.1. – Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Gestão de Políticas Públicas
Objetivo Geral Coordenar  o  planejamento  e  a  formulação  de 

políticas  setoriais  e  a  avaliação  e  controle  dos 
programas na área da educação

Gerente do Programa Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha
Gerente Executivo Léo Kessel
Indicadores ou Parâmetros Utilizados
Público-alvo (beneficiários) Governo

• 1073 – Universidade do Século XXI

4.1.1.1. – Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Finalístico
Objetivo Geral Ampliar  com  qualidade  o  acesso  ao  ensino  de 

graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a 
disseminar o conhecimento

Gerente do Programa Ronaldo Mota
Gerente Executivo Maria Ieda Costa Diniz
Indicadores ou Parâmetros Utilizados 1830 Coeficiente de Alunos por Docentes em 

Exercício na Educação Superior 
1826 Taxa de Docentes (em Exercício) com 
Doutorado Atuando nas Instituições Federais 
de  Educação  Superior  -  Graduação 
Presencial 
1828 Taxa de Docentes (em Exercício) com 
Graduação  Atuando  nas  Instituições 
Federais de Educação Superior - Graduação 
Presencial  1827  Taxa  de  Docentes  (em 
Exercício)  com  Mestrado  Atuando  nas 
Instituições Federais de Educação Superior - 
Graduação  3009  Taxa  de  Matrícula  de 
Alunos  em  Instituições  Federais  de 
Educação Superior - Graduação Presencial - 
no Turno Noturno 1831 Taxa de Matrículas 
de  Alunos  em  Cursos  de  Graduação 
Presenciais no Turno Noturno

Público-alvo (beneficiários) Alunos e Professores das Instituições Federais de 
Ensino Superior – IFES, bem como bolsistas das 
IES privadas
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• 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica

4.1.1.1. – Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais do Programa

Tipo de Programa Finalístico
Objetivo Geral Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, 

com vistas à produção do conhecimento científico, 
para  a  solução  dos  grandes  desafios 
educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Gerente do Programa Jorge Almeida Guimarães
Gerente Executivo Emídio Cantídio de Oliveira Filho
Indicadores ou Parâmetros Utilizados 2137 Índice de Doutores Titulados no País 

2135 Índice de Mestres Titulados no País 
2139  Índice  de  Qualidade  da  Pós-Graduação 
Nacional 
3005  Índice  de  Qualificação  do  Corpo  Docente 
com Título de Doutor das Instituições de Ensino 
Superior  2138  Índice  de  Qualificação  do  Corpo 
Docente com Título de Mestre das Instituições de 
Ensino Superior

Público-alvo (beneficiários) Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino 
superior,  pesquisadores,  bem  como  o  cidadão 
graduado  que  demonstre  interesse  em 
capacitação pós-graduada

4.1.1.2. Principais Ações do Programa

Apresentamos  abaixo  as  principais  ações  dos  programas  operacionalizados 
pela unidade.

 Programa : 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Ação:

• 0089.0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

Programa: 0750 – Apoio Administrativo

Ação:

• 0750.2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e 
seus Dependentes

• 0750.2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados
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• 0750.2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

• 0750.2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Programa: 1067 – Gestão da Política de Educação

Ação:

• 1067.4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 1073.09HB -  Contribuição da União,  de suas Autarquias e Fundações para  o 
Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

• 1073.1H84 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema

• 1073.1H85 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos

• 1073.1H86 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos

• 1073.4002 - Assistência ao Educando do Ensino de Graduação

• 1073.4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária

• 1073.4008 -  Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais  de Ensino 
Superior e Hospitais de Ensino

• 1073.4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação

• 1073.4086 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População

• 1073.6328 - Universidade Aberta e à Distância

• 1073.6373  -  Modernização  e  Recuperação  da  Infra-Estrutura  Física  das 
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino
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Programa: 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da 
Pesquisa Científica

Ação:

• 1375.4006 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

• 1375.8667 - Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

4.1.1.3. Gestão das Ações

4.1.1.3.1. Ação (rubrica e nome):

Programa: 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União

Ação:

• 0181.26262.0035 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - 
Servidores Civis

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis 

inativos  do  Poder  Executivo  ou  aos  seus 
pensionistas,  em  cumprimento  às  disposições 
contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição Pagamento  de  proventos  oriundos  de  direito 
previdenciário  próprio  dos  servidores  públicos 
civis  do  Poder  Executivo  ou  dos  seus 
pensionistas,  incluída  a  aposentadoria/pensão 
mensal,  a  gratificação  natalina  e  as  eventuais 
despesas de exercícios anteriores

Programa: 0750 – Apoio Administrativo

Ação:

• 2004.26262.0035  -  Assistência  Médica  e  Odontológica  aos  Servidores, 
Empregados e seus Dependentes

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Proporcionar  aos  servidores,  empregados,  seus 
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dependentes  e  pensionistas  condições  para 
manutenção da saúde física e mental

Descrição Concessão  do  benefício  de  assistência  médico-
hospitalar  e  odontológica  aos  servidores  e 
empregados,  ativos  e  inativos,  dependentes  e 
pensionistas

Programa: 0750 – Apoio Administrativo

Ação:

• 2010.26262.0035  -  Assistência  Pré-Escolar  aos  Dependentes  dos 
Servidores e Empregados

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Oferecer  aos  servidores,  durante  a  jornada  de 

trabalho,  condições  adequadas  de  atendimento 
aos  seus  dependentes,  conforme  art.  3º  do 
Decreto 977, de 10/11/93

Descrição Concessão  de  benefício  de  assistência  pré-
escolar  pago  diretamente  no  contra-cheque,  a 
partir  de  requerimento,  aos  servidores  e 
empregados  que  tenham  filhos  em  idade  pré-
escolar conforme dispõe o Decreto 977/93

Programa: 0750 – Apoio Administrativo

Ação:

• 2011.26262.0035 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Efetivar  o  pagamento  de  auxílio-transporte  em 

pecúnia,  pela  União,  de  natureza  jurídica 
indenizatória,  destinado  ao  custeio  parcial  das 
despesas  realizadas  com  transporte  coletivo 
municipal,  intermunicipal  ou  interestadual  pelos 
militares,  servidores  e  empregados  públicos  da 
Administração  Federal  Direta,  autárquica  e 
fundacional  da  União,  bem  como  aquisição  de 
vale-transporte  para  os  empregados  das 
empresas  públicas  e  sociedades  de  economia 
mista  integrantes  dos  orçamentos  fiscal  e  da 
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seguridade  social,  nos  deslocamentos  de  suas 
residências  para  os  locais  de  trabalho  e  vice-
versa,  de  acordo  com  a  Lei  nº.  7.418/85  e 
alterações, e Medida Provisória nº. 2.165-36, de 
23 de agosto de 2001

Descrição Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela 
União,  de  natureza  jurídica  indenizatória, 
destinado  ao  custeio  parcial  das  despesas 
realizadas  com  transporte  coletivo  municipal, 
intermunicipal  ou  interestadual  pelos  militares, 
servidores  e  empregados  públicos  da 
Administração  Federal  Direta,  autárquica  e 
fundacional da União, nos deslocamentos de suas 
residências  para  os  locais  de  trabalho  e  vice-
versa.

Programa: 0750 – Apoio Administrativo

Ação:

• 2012.26262.0035 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Conceder  o  auxílio-alimentação,  sob  forma  de 

pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados 
e custeado com recursos do órgão ou entidade de 
lotação ou exercício  do servidor  ou empregado, 
aquisição  de  vale  ou  ticket-alimentação  ou 
refeição ou manutenção de refeitório

Descrição Concessão em caráter indenizatório e sob forma 
de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e 
empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, 
ou  mediante  aquisição  de  vale  ou  ticket-
alimentação  ou refeição ou,  ainda,  por  meio  da 
manutenção de refeitório

Programa : 1067 – Gestão da Política de Educação

Ação:

• 4572.26262.0035  -  Capacitação  de  Servidores  Públicos  Federais  em 
Processo de Qualificação e Requalificação
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4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Promover  a  qualificação  e  a  requalificação  de 

pessoal  com  vistas  à  melhoria  continuada  dos 
processos de trabalho, dos índices de satisfação 
pelos  serviços  prestados  à  sociedade  e  do 
crescimento profissional

Descrição Realização  de  ações  diversas  voltadas  ao 
treinamento de servidores, tais como custeio dos 
eventos, pagamento de passagens e diárias aos 
servidores, quando em viagem para capacitação, 
taxa  de  inscrição  em  cursos,  seminários, 
congressos  e  outras  despesas  relacionadas  à 
capacitação de pessoal

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 09HB.26262.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 
para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade 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.

Descrição Pagamento  da  contribuição  da  União,  de  suas 
Autarquias e Fundações para o custeio do regime 
de previdência dos servidores públicos federais na 
forma do artigo  8º  da Lei  nº.  10.887,  de 18  de 
junho de 2004.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 1H84.26262.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema
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4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Viabilizar a implantação do Campus de Diadema, 

com o objetivo de realizar educação superior de 
graduação  e  pós-graduação,  atividades  de 
extensão,  desenvolvimento  de  pesquisas  e 
aumentar a oferta de vagas da educação superior.

Descrição Construção e reforma de edifícios,  aquisição de 
equipamentos,  manutenção,  serviços  de 
terceirização,  por  meio  de  licitações  de  acordo 
com as legislações específicas.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 1H85.26262.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Viabilizar a implantação do campus de Guarulhos, com 

o objetivo de realizar educação superior de graduação e 
pós-graduação,  atividades  de  extensão, 
desenvolvimento de pesquisas e aumentar a oferta de 
vagas da educação superior.

Descrição Construção  e  reforma  de  edifícios,  aquisição  de 
equipamentos, manutenção, serviços de terceirização, 
por  meio de licitações  de acordo com as legislações 
específicas.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 1H86.26262.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Viabilizar  a  implantação  do  campus  de  Santos, 

com o objetivo de realizar educação superior de 
graduação  e  pós-graduação,  atividades  de 
extensão,  desenvolvimento  de  pesquisas  e 
aumentar a oferta de vagas da educação superior.
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Descrição Construção e reforma de edifícios,  aquisição de 
equipamentos,  manutenção,  serviços  de 
terceirização,  por  meio  de  licitações  de  acordo 
com as legislações específicas.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 4002.26262.0035 - Assistência ao Educando do Ensino de Graduação

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Apoiar  os  estudantes  do  ensino  de  graduação, 

mantendo, a critério da instituição, os restaurantes 
universitários,  as  casas  de  estudantes  e  a 
assistência médico-odontológica.

Descrição Fornecimento  de  alimentação,  atendimento 
médico-odontológico,  alojamento  e  transporte, 
dentre  outras  iniciativas  típicas  de  assistência 
social  ao  educando,  cuja  concessão  seja 
pertinente sob o aspecto legal e contribua para o 
bom desempenho do aluno na escola.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 4004.26262.0035  -  Serviços  à  Comunidade  por  meio  da  Extensão 
Universitária

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade 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.

Descrição Realização  de  cursos  de  capacitação  e 
qualificação de recursos humanos; promoção de 
congressos, seminários, e simpósios científicos e 
culturais;  desenvolvimento  de  programas  de 
assistência  social  a  comunidades  carentes;  e, 
implementação  de ações educativas  e  culturais, 
além  da  manutenção  da  infra-estrutura  da 
extensão  universitária  para  garantir  o  seu 
funcionamento.

15



Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 4008.26262.0035 - Acervo Bibliográfico destinado às Instituições Federais de 
Ensino Superior e Hospitais de Ensino

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade 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.

Descrição Aquisição de bibliografia básica para o ensino de 
graduação. Ordenação, catalogação, manutenção 
de sistemas informatizados, limpeza, manutenção 
e recuperação do acervo.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 4009.26262.0035 - Funcionamento de Cursos de Graduação

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade 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.

Descrição Manutenção da infra-estrutura física do campus, 
manutenção  dos  serviços  terceirizados, 
pagamento  dos  serviços  públicos  e  de  pessoal 
ativo, incluindo participação em órgãos colegiados 
que  congreguem  o  conjunto  das  instituições 
federais de ensino superior.
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Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 4086.26262.0035 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Assegurar  condições  de  funcionamento  dos 

Hospitais  de  Ensino,  objetivando  o 
aperfeiçoamento  no  âmbito  da  graduação, 
melhorando  e  ampliando  o  atendimento   à 
comunidade.

Descrição Manutenção das atividades para o funcionamento 
e melhoria da qualidade dos serviços hospitalares 
prestados  à comunidade.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 6328.26262.0035 - Universidade Aberta e à Distância

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Ampliar, democratizar e efetivar a oferta de cursos 

superiores a distância, oportunizando o acesso à 
Educação Superior inicial e continuada. Oferecer 
e promover programas de educação a distância, 
desenvolvidos  em  articulação  ou  diretamente 
pelas instituições públicas de ensino superior do 
País; difundir padrões de qualidade, promovendo 
a  eqüidade  e  incentivando  o  aperfeiçoamento 
continuado  de  pessoal;  inserir  e  expandir  nas 
instituições  públicas  as  novas  linguagens, 
metodologias  e  tecnologias  de  educação  a 
distância,  visando  modernizar  e  ampliar  a 
Educação Superior brasileira.

Descrição Definição de proposta básica e de referenciais de 
qualidade dos cursos, com implantação de pólos 
regionais  ou  desenvolvimento  autônomo. 
Proposição e definição de: cursos de graduação e 
pós-graduação  por  parte  das  IES,  bem  como 
respectivas  propostas  orçamentárias;  pólos  de 
apoio  presencial  por  parte  dos  Municípios, 
Estados  e  Distrito  Federal.  Segue-se  o 
desenvolvimento  dos  cursos  superiores  a 
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distância,  por  meio  das  instituições  públicas 
brasileiras,  combinado  com  a  avaliação  externa 
das  atividades.  Aquisição  e  instalação  de 
equipamentos  e  de  redes;  capacitação  de 
docentes  e  pessoal  envolvidos  com  os  cursos; 
criação  de  currículos  específicos  e  respectivos 
conteúdos.  Desenvolvimento de cursos,  material 
instrucional,  metodologias,  que  subsidie  a 
graduação  e  a  pós-graduação  em  geral, 
compreendendo  desde  a  formação  de  recursos 
humanos para produção de material de multimídia 
educacional  até  a  contratação  de  serviços  e 
realização de eventos.

Programa: 1073 – Universidade do Século XXI

Ação:

• 6373.26262.0035 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das 
Instituições Federais de Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Recuperar,  manter  e/ou  modernizar  a  infra-

estrutura  física  das  Instituições  Federais  de 
Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino, para 
assegurar  a  expansão  da  oferta  de  vagas  do 
ensino de graduação, com qualidade.

Descrição 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,  bem  como 
aquisição  e/ou  reposição  de  materiais,  inclusive 
aqueles inerentes às pequenas obras, observados 
os limites da legislação vigente.

Programa: 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica

Ação:

• 4006.26262.0035 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais
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Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade 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.

Descrição Desenvolvimento  de  ações  para  assegurar  a 
manutenção  e  o  funcionamento  dos  cursos  de 
pós-graduação  nas  Instituições  Federais  de 
Ensino  Superior,  correspondendo  a  dispêndios 
com  a  coordenação  dos  programas  de  pós-
graduação,  abrangendo  organização  das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Manutenção de infra-estrutura física, manutenção 
de serviços terceirizados.

Programa: 1375 – Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa 
Científica

Ação:

• 8667.26262.0035 - Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais

Tabela  – Dados Gerais da Ação

Tipo Ação Orçamentária
Finalidade Assegurar  a  manutenção  dos  meios  que 

concorram  para  o  fomento  da  pesquisa  na 
descoberta de conhecimentos novos no domínio 
científico e tecnológico, na busca da melhoria da 
qualidade de vida da coletividade.

Descrição Estudos,  análises,  diagnósticos,  pesquisas  e 
publicações científicas.

4.1.1.3.1.2  - Resultados

a) Principais despesas (em vulto financeiro e/ou relevância para o atingimento 
da meta) vinculadas à ação:

d) Principais recursos materiais e humanos envolvidos:

Abaixo constam informações pertinentes aos itens “a” e “d” , foram mencionadas 
as principais despesas, o que foi realizado com os gastos, a sua importância e os 
recursos envolvidos.
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1067.4572  –  Capacitação  de  Servidores  Públicos  Federais  em  Processo  de  Qualificação  e 
Requalificação

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

150 500.000,00 822 500.000,00

Justificativa da Meta Física: 

Número  da  meta  física  representa  os  servidores  capacitados  nos  cursos  de 
capacitação organizados e ministrados ao longo de 2007 para servidores ativos da 
UNIFESP, não capacitados em 2006. Os cursos ministrados levam em consideração 
os conhecimentos úteis às carreiras dos capacitados.

Justificativa da Meta Financeira:

 Com o intuito de promover a qualificação e requalificação de pessoal para a melhoria  
dos processos de trabalho,  foram destinados recursos para o desenvolvimento  de 
treinamentos de servidores, que teve grande impacto pelas mudanças introduzidas 
pelo Plano de Carreira dos Servidores Técnicos Administrativos das IFES – PCCTAE.
Houve também a necessidade de um novo planejamento para atendimento a novas 
demandas por capacitação e qualificação dos servidores, resultando assim em ganho 
na qualidade dos cursos de capacitação que foram ministrados na sua grande maioria 
pelos servidores da Unifesp de diversas áreas de conhecimento.
Além  dos  cursos,  foram  destinados  recursos  para  custeio  de  eventos,  taxa  de 
inscrição  de  cursos,  seminários,  congressos  e  outras  despesas  direcionadas  à 
capacitação de pessoal, que também irão contribuir diretamente para o crescimento 
profissional e consequentemente para a melhoria dos serviços prestados à sociedade.

1073.4002 – Assistência ao Educando do Ensino de Graduação

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

500 265.000,00 904 265.000,00

Justificativa da Meta Física:

 Média  mensal  de  atendimentos  do  Serviço  Médico  (e  odontológico)  do  Corpo 
Discente no campus Vila Clementino no ano de 2007. Para 2008, devido a inexistência 
de consultório nos novos campi, profissionais serão deslocados em diferentes épocas 
para  atendimentos  dos  novos  alunos  até  o  estabelecimento  de  unidades  de 
atendimento em cada campus.
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1073.4004 – Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
50.000 265.000,00 836 265.000,00

1073.4008 – Acervo Bibliográfico destinado às IFES e Hospital de Ensino

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

12 12.172,00 0 0

Justificativa da Meta Física:

A meta prevista considerava a aquisição e manutenção de assinatura de periódicos 
científicos impressos. A não execução de metas, por falta de recursos próprios, não 
atrapalhou o bom atendimento dos serviços, uma vez que recursos de outras fontes e 
ampla utilização de consultas eletrônicas permitiu suprir as necessidades dos usuários

Justificativa da Meta Financeira:

Não  houve  arrecadação  de  recursos  próprios  para  o  atendimento  desta  ação, 
conforme previsão inicial. No entanto, para a manutenção, a preservação e ampliação 
do acervo bibliográfico, foram utilizados recursos de outras fontes.

1073.4009 – Funcionamento de Cursos de Graduação

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
1.300 226.977.392,00 1.403 223.036.935,02

Justificativa da Meta Física: 

A execução das metas para o funcionamento dos cursos de graduação apresenta o 
número  de  alunos  mantidos  nos  cursos  de  graduação  da  Vila  Clementino  (1.355 
alunos)  e  São  José  dos  Campus  (48  alunos)  do  primeiro  ano  de  Ciências  da 
Computação  desta  unidade,  que  não  foi  orçamentada  em  separado  em  2007.  O 
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aumento do número em relação à meta deve-se ao reflexo que os 10% de vagas 
destinadas à alunos cotistas, ano a ano, no número total de alunos matriculados.

Justificativa das Metas Financeiras:

Para garantir o funcionamento dos cursos de graduação na Instituição, contamos com 
os principais recursos humanos e materiais,  desta forma 87,6% dos gastos foram 
destinados ao pagamento de pessoal ativo e 12,4% ao gasto com manutenção da 
infra-estrutura física (bens móveis, imóveis, máquinas e equipamentos) do Campus 
São  Paulo,  manutenção  de  serviços  terceirizados  (limpeza),  pagamento  de 
concessionárias (fornecimento de água, energia elétrica, telefone e gás), aquisição de 
materiais (ração animal, serragens, materiais de laboratórios, reagentes, etc.), esses 
gastos foram imprescindíveis para a manutenção e o bom funcionamento dos cursos 
de graduação deste campus.

1073.4086 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

800.000 79.057.441,00 951.790 64.124.700,17

Justificativa da Meta Física:

 Computados a somatória de consultas e retornos nos meses de 2007 (698.177) e 
Atendimentos de Emergência no Hospital São Paulo, nos meses de 2007 disponíveis 
até  o  fechamento  do  relatório  de  Gestão.  A  execução  de  meta  não  levou  outros  
indicadores como cirurgias e exames diagnósticos. 

Justificativa da Meta Financeira:

Trata-se  de  ação  custeada  em aproximadamente  98% de arrecadação própria  de 
recursos  provenientes  de  serviços  hospitalares  com  parcerias  firmadas  com  as 
Prefeituras Municipais, Secretarias de Saúde, Hospitais e Institutos, com objetivo de 
aperfeiçoamento dos alunos da graduação para a melhoria da qualidade dos serviços 
hospitalares  prestados  à  comunidade,  como  também   para  ampliação  de  seu 
atendimento.
Além disso a Unifesp exerce atividades de grande impacto na área da saúde pública,  
ao desempenhar o papel de pólo de formação de pessoal, de produção de tecnologia, 
melhoria da qualidade de assistência, como também de gerenciamento de hospitais e 
institutos para execução de atividades e serviços de saúde, de acordo com as normas 
do Sistema Único de Saúde - SUS.
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1073.6328 – Universidade Aberta e à Distância

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
2500 265.000,00 2589 265.000,00

Justificativa da Meta Física:

 Média mensal dos alunos mantidos nos cursos à distância do ano de 2007 (com pico 
de 6331 em abril) dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão mantidos e 
ministrados à Distância pelo Departamento de Informática em Saúde - DIS. 

1073.6373 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das IFES e dos Hospitais de 
Ensino

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

6 8.441.314,00 3 7.880.483,60

Justificativa da Meta Física: 

Foram  adquiridos  equipamentos,  aparelhos,  mobiliário  de  informática  para  a 
Universidade e Hospital  de Ensino,  como também  foram realizadas reformas nas 
dependências da Instituição. Houve também o processo de desapropriação de imóvel  
nesta ação.

Justificativa da Meta Financeira:

O valor  mais significativo nesta ação refere-se ao processo de Desapropriação de 
Imóvel no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) conforme Decreto de 
13/11/2007, processo nº. 509/2004-67 e 1597/2004-14.

1073.09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime 
de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

1 38.402.374,00 1 38.308.385,46
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Justificativa da Meta Física:

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio 
do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei  
nº. 10.887, de 18 de junho de 2004.

1073.1H84 – Expansão do Ensino Superior – Campus de Diadema

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

480 9.693.910,00 194 9.693.910,00

Justificativa da Meta Física: 

Recursos  destinados  à  obras,  infra-estrutura  e  manutenção  das  instalações  na 
implantação  do  Campus  Diadema,  onde  são  ministrados  os  cursos  de  Química, 
Farmácia, Engenharia Química e Ciências Biológicas. O número apresentado na meta 
física corresponde ao número de alunos ingressantes na primeira turma que ingressou 
nos cursos, no ano de 2007. Com os cursos funcionando com todas as séries,  o 
número de alunos passará de 800 alunos, sem contar os alunos dos novos cursos 
propostos  no  REUNI.  Variações  entre  a  meta  e  o  realizado  são  justificadas  pela 
proposição de cursos e vagas após definição das metas iniciais.

Justificativa da Meta Financeira:

Cursos: Química / Farmácia / Engenharia Química / Ciências Biológicas.

Este campus possui 02 laboratórios de ensino, 10 salas de aulas, 01 anfiteatro para  
100 pessoas e estão em execução os laboratórios de pesquisas. 
Há previsão da ampliação de salas de aula para o próximo exercício.
Foram contratados 40 docentes e 20 técnico-administrativos.
No Campus de Diadema o valor referente a investimentos, refere-se a 1ª etapa da 
obra na Estrada Pedreira Alvarenga, sendo parte do valor da obra.

1073.1H85 – Expansão do Ensino Superior – Campus de Guarulhos

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

220 2.733.040,00 377 2.733.040,00
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Justificativa da Meta Física: 

Recursos  destinados  à  obras,  infra-estrutura  e  manutenção  das  instalações  na 
implantação  do  Campus  Guarulhos,  onde  são  ministrados  os  cursos  de  Filosofia, 
Pedagogia, História e Ciências Sociais nos períodos vespertino e noturno. O número 
apresentado  na  meta  física  corresponde  ao  número  de  alunos  ingressantes  na 
primeira turma que ingressou nos cursos, no ano de 2007. Com os cursos funcionando 
com todas as séries, o número de alunos passará de 1.500 alunos, sem contar os 
alunos dos novos cursos propostos no REUNI. Variações entre a meta e o realizado 
são justificadas pela proposição de cursos e vagas após definição das metas iniciais.

Justificativa da Meta Financeira:

Cursos:  Filosofia  /  Pedagogia  /  História  /  Ciências  Sociais.  (Período  vespertino  e 
noturno)

Este campus possui 20 salas de aulas, 02 laboratórios de informática e uma biblioteca 
com acervo de 16.000 volumes (adquiridos no exercício de 2007).
O galpão abriga toda área administrativa, refeitório e atende a comunidade local com 
atividades  patrocinadas  pelas  Secretarias  Municipais  como:  Educação /  Esporte  e 
Cultura. 
Foram contratados  40 docentes e 20 técnico-administrativos.

1073.1H86 – Expansão do Ensino Superior – Campus Baixada Santista

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

200 1.920.379,00 355 1.920.379,00

Justificativa da Meta Física:

 Recursos  destinados  à  obras,  infra-estrutura  e  manutenção  do  campus  Baixada 
Santista,  onde  são  ministrados  os  cursos  de  Nutrição,  Educação  Física,  Terapia 
Ocupacional,  Psicologia  e  Fisioterapia.  O  número  apresentado  na  meta  física 
corresponde  ao  número  de  alunos  matriculados  já  com  a  segunda  turma  que 
ingressou nos cursos, no ano de 2007. Com os cursos funcionando com todas as 
séries, o número de alunos passará de 1.000 alunos, sem contar os alunos dos novos  
cursos propostos no REUNI. 
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Justificativa da Meta Financeira:

Cursos: Nutrição / Educação Física / Terapia Ocupacional/Psicologia e Fisioterapia

No exercício de 2007 houve a necessidade da ampliação das instalações, levando-nos 
a alugar um novo prédio (unidade Ponta da Praia) que acomoda 15 salas de aulas e  
na Unidade Ana Costa, 23 laboratórios de ensino. Contamos com 52 docentes e 42 
técnico-administrativos.
A  Unifesp-Baixada  Santista  mantém  parcerias  com  as  Secretarias  Municipais  da 
Educação, Saúde e Esporte exercendo atividades de melhoria de qualidade de vida 
para a população local.
No Campus da Baixada Santista o valor de investimento refere-se a de serviços de 
obras da Etapa ¨A¨ da implantação e Edificações do Campus.

Informações complementares do Programa de Expansão da Unifesp  – 2007

A Expansão-Unifesp iniciou em 2006 com o Campus da Baixada Santista oferecendo 
cursos na área da saúde e em 2007 com a abertura dos campi Guarulhos e Diadema, 
oferecendo cursos na área de Ciências Humanas e Ambientais, respectivamente.

Estruturação dos Campi

Nos  três  campi  os  recursos  foram  utilizados  para  aquisição  de  equipamentos  de 
laboratório, aparelhos de ar condicionado, mobiliários para salas de aula, anfiteatros e 
departamentos administrativos, todos já patrimoniados. 
Para a manutenção dos Campi foram contratadas empresas para limpeza e vigilância, 
sendo a vigilância de 24 horas. 
Os  gastos  foram  destinados  também  para  o  pagamento  das  concessionárias 
(fornecimento  de  água,  energia  elétrica,  telefone)  e  aquisição  de  materiais  de 
consumo.
Ressaltamos que todos nossos docentes possuem título mínimo de doutor e nossos 
servidores  foram  treinados  e  capacitados  para  executarem  os  processos 
administrativos em conformidade com as leis vigentes e com os padrões de qualidade 
da Unifesp. Foram realizados concursos públicos para o ingresso desses profissionais 
em nosso quadro de pessoal.
Todos  nossos  laboratórios  possuem  equipamentos  específicos  de  última  geração 
proporcionando  um  melhor  aprendizado  aos  nossos  alunos  e  as  salas  de  aulas 
contam com equipamento multimídia. 

1375.4006 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
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6.500 265.000,00 6.887 265.000,00

Justificativa da Meta Física:
 O número expresso na realização da meta física corresponde a 2.616 alunos de pós-
graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) e 4.271 alunos matriculados na pós-
graduação Lato Sensu (especialização e aperfeiçoamento). Não foram computados os 
alunos de mestrado profissionalizante, tão pouco alunos em programas de residência 
médica. 

1375.8667 – Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

580 766.254,00 561 716.257,78

Justificativa da Meta Física: 

O  número  expresso  como  meta  realizada  compreende  apenas  um  aspecto  da 
divulgação de resultados científicos e refere-se apenas às teses de mestrado (325) e 
doutorado (236) defendidas e publicadas em 2007. Não foram computadas as teses 
defendidas no mestrado profissionalizante.  A meta  realizada,  um pouco abaixo  do 
esperado,  pode  ser  explicada  devido  ao  prazo  de  conclusão  ser  variável, 
apresentando algumas variações sazonais.

Justificativa da Meta Financeira:

Ação  voltada  para  a  manutenção  dos  meios  para  o  desenvolvimento  da 
pesquisa e as novas descobertas no campo científico e tecnológico, os recursos foram 
utilizados  para  a  aquisição  de  materiais  de  laboratórios  nacionais  e  importados, 
reagentes, animais para pesquisa, software educacional e peças para manutenção de 
equipamentos importados. 

    

0089.0181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
1.612 56.722.434,00 1.779 56.464.374,51
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Justificativa da Meta Física: 

O número expresso reflete o número de beneficiados por aposentadorias e pensões, a 
pequena  variação  a  mais  justifica-se  pela  possibilidade  de  servidores  solicitarem 
aposentarias  antes  que  este  ato  seja  compulsório  e  também  por  situações  de 
falecimento, ficando o empenhado, abaixo da dotação.

0750.2004  –  Assistência  Médica  e  Odontológica  aos  Servidores,  Empregados  e  seus 
Dependentes

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
2200 1.472.639,00 0 1.411.778,00

Justificativa da  Meta Física: 

Recursos empenhados para o novo benefício no auxílio e reembolso de despesas 
com planos de saúde. A não realização da meta deve-se ao empenho dos recursos no 
final de 2007, para execução dos benefícios apenas em 2008.

0750.2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado

600 589.712,00 594 524.838,65

Justificativa da  Meta Física:

Concessão  de  benefício  de  assistência  pré-escolar  pago  diretamente  no  contra-
cheque, a partir de requerimento, aos servidores e empregados que tenham filhos em 
idade pré-escolar, a diminuição do quantitativo físico reflete a faixa de idade dos filhos 
de servidores que fizeram jus ao auxílio de 2007.

0750.2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
3260 5.049.291,00 3346 4.930.514,50
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Justificativa da  Meta Física:

Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza 
jurídica  indenizatória,  destinado  ao  custeio  parcial  das  despesas  realizadas  com 
transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual .O número de pessoas 
beneficiadas refletem os servidores que fizeram jus ao auxílio no ano de 2007, ficando 
um pouco abaixo da meta. A variação deve-se as novas solicitações inerentes ao 
processo de expansão com conseqüente aumento do número de servidores.

0750.2012 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Tabela – Metas e Resultados da ação exercício

Previstas Realizadas
Física Dotação (Lei + Créditos) Física Empenhado
4700 8.131.203,00 4832 8.070.980,79

Justificativa da  Meta Física:

Concessão em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos 
servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição 
de  vale  ou  ticket-alimentação  ou  refeição  ou,  ainda,  por  meio  da  manutenção  de 
refeitório.  A  variação  deve-se  as  novas  solicitações  inerentes  ao  processo  de 
expansão com conseqüente aumento do número de servidores.

b) Principais fontes de financiamento interno e externo, complementadas pela 
exposição de sua importância:

• Recursos do Tesouro Nacional

Proveniente do financiamento público para Educação é estabelecido em e Lei  
(CF.  art.  212),  onde  a  união  aplicará  anualmente  18%  para  as  Instituições 
Federais  de  Ensino,  da  receita  de  impostos  federais  já  deduzidas  as 
transferências da União para Estados e Municípios. 
Para distribuição orçamentária dos recursos do Tesouro a SESu/MEC utiliza um 
Modelo de Distribuição de Recursos das IFES.
Esses  recursos  são  destinados  aos  gastos  com  pagamento  de  pessoal, 
benefícios, ao custeio com tarifas públicas, contratos de manutenção, prestação 
de  serviços,  aquisição  de  materiais  e  investimentos  como  aquisição  de 
equipamentos,  materiais  permanentes  e obras;  são recursos utilizados para  o 
funcionamento, manutenção da instituição e desenvolvimento do ensino. 
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• Recursos Próprios

São recursos diretamente arrecadados pela Instituição, gerada diretamente pela 
Universidade,  como  receitas  provenientes  de  aluguéis,  serviços  hospitalares, 
serviços administrativos, serviços educacionais, serviços de estudos e pesquisas, 
como também de convênios com estados e municípios.

Segue abaixo os principais convênios:

Convênio com a Prefeitura do Município da Estância Turística de Embu

Objetivo  –  assegurar  que  a  Maternidade  Municipal  de  Embu  seja  centro  de 
excelência em atenção hospitalar, de nível primário, a gestantes, parturientes e 
recém  nascidos,  de  modo  a  desempenhar  o  papel  de  pólo  de  formação  de 
pessoal  e  de  produção  de  tecnologia  e  melhoria  na  qualidade  da assistência 
neste ramo da saúde pública, em conformidade com os princípios norteadores do 
Sistema Único de Saúde.
O objeto  do  presente  convênio  é  a  gerência  pela  UNIFESP,  da  Maternidade 
Municipal de Embu, compreendendo:
- a execução das atividades e dos serviços de saúde próprio daquela unidade 
hospitalar;
-  a  realização  das  atividades  técnicas,  científicas  e  didáticas,  podendo 
desenvolver atividades de ensino para alunos da UNIFESP nas áreas de atuação,  
com participação de seus departamentos acadêmicos, segundo a grade curricular 
e programas de pesquisa;
-  a  realização de treinamentos,  cursos e estágios destinados à formação e à 
reciclagem de funcionários do SUS, 
- a colaboração técnica entre as partícipes e a avaliação de protocolos e normas 
técnicas,  com  vistas  ao  aprimoramento  de  suas  respectivas  atuações  nas 
diferentes áreas de cuidado à saúde;
- troca de informações técnicas e adequado tratamento de dados estatísticos;
-  produção  de  diagnósticos  do  serviço  e  apresentação  de  propostas  de 
aprimoramento das práticas atuais.

Convênio com a COLSAN – Associação Beneficente de Coleta de Sangue

O  objeto  do  presente  convênio  é  o  gerenciamento  do  sistema  municipal  de 
sangue, manutenção de agência transfusional para  as unidades integrantes da 
Autarquia Hospitalar Municipal Regional Norte.
É função da  COLSAN, gerenciar e controlar a qualidade do sangue, comprar 
insumos,  fazer  a  coleta,  processar  e  distribuir  as  bolsas de sangue,  além de 
cuidar  da  manutenção  dos  equipamentos  de  hemoterapia  dos  15  hospitais 
municipais.  A parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, iniciada em 2001, 
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vai  durar  enquanto  a  rede  municipal  de  hemoterapia,  recém-saída  do  extinto 
Plano de Assistência à Saúde (PAS), estiver sendo reestruturada.
Os estoques de sangue dos 15 hospitais  públicos  da capital  passaram a ser 
responsabilidade  da  Sociedade  Beneficente  de  Coleta  de  Sangue  (COLSAN), 
entidade filantrópica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). O acordo 
com a Prefeitura também prevê o treinamento de funcionários municipais.

Convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal 
da Saúde/ Hospital Municipal Vereador José Storopolli

O objeto do presente convênio é o gerenciamento e execução de atividades e 
serviços de saúde do Hospital Municipal Vereador José Storopolli.
Em 31 de Julho de 1992 a Prefeitura de São Paulo e a UNIFESP celebraram, 
entre  si,  convênio  por  prazo  indeterminado  tendo  por  objetivo  a  prestação 
conjunta de serviços à comunidade, pertinentes à área de assistência à saúde 
pública.
 No  dia  primeiro  de  agosto  de  1994,  o  Hospital  Municipal  Vereador  José 
Storopolli, sito à rua Francisco Fanganiello e a Av. Emílio Giaquinto, passou a ser 
gerenciado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 
O Hospital Municipal Vereador José Storopolli,  também conhecido como Hospital 
de Vila Maria, já se insere na rotina do  campus da UNIFESP como sua efetiva 
extensão, cumprindo a vocação de local para atividades assistenciais e didáticas 
do corpo docente e discente do complexo UNIFESP/Hospitais. 

Convênio com a Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal 
da Saúde/ Associação Fundo de Incentivo a Psicofarmacologia

O objeto do presente convênio é a prestação dos serviços na área de exames 
laboratoriais a serem prestados nas Unidades de Saúde do  Município.

Convênio com o Estado de Sergipe/Secretaria de Estado da Saúde/Fundo 
Estadual de Saúde de Sergipe

O presente convênio tem como objeto a colaboração mútua e a soma de esforços 
entre  Secretaria  Estadual  de  Sergipe  –  SES  e  a  UNIFESP,  objetivando  a 
cooperação técnica no âmbito do sistema de atenção hospitalar do Estado de 
Sergipe, com finalidades de assessoria e instrutoria para o desenvolvimento e 
diretrizes  da  política  de  atenção  hospitalar  da  Secretaria  Estadual  de 
Saúde;proposta de organização da rede hospitalar e mecanismo para sua gestão; 
apoio à Secretaria do Estado da Saúde no desenvolvimento dos processos de 
contratualização   com  os  gestores  do  SUS;  realização  de  programa  de 
desenvolvimento gerencial, visando a capacitação dos profissionais inseridos nas 
atividades de gestão hospitalar; análise e elaboração de proposta que articule a 
ambiência hospitalar com as diretrizes de modelo assistencial,  considerando a 
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humanização e demais orientações da política de Saúde do Estado de Sergipe; 
desenvolvimento  do  sistema  de  gestão  de  equipamentos  médico-
hospitalares;assessoria  e  instrutoria  para  o  desenvolvimento  de  sistemas  de 
informação na área hospitalar, segundo as prioridades a ser estabelecidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

Contrato com a Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal 
da Saúde/Instituto de Pesquisa e Estudo de diagnóstico por Imagem

O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Diagnóstico por 
Imagem de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde.

• Recursos Provenientes de Convênios

  Capes -  Programa de Demanda Social – DS

          Objetivos do Programa e Critérios para Concessão de Bolsas

      O Programa de Demanda Social  - DS tem por objetivo a formação de 
recursos  humanos  de  alto  nível  necessários  ao  País,  proporcionando  aos 
programas  de  pós-graduação  stricto  sensu condições  adequadas  ao 
desenvolvimento de suas atividades.
      O instrumento  básico da DS é  a concessão de quota de bolsas aos 
programas de pós-graduação  stricto sensu, definida com base nos resultados 
do sistema de acompanhamento e avaliação coordenado pela CAPES, para 
que  mantenham  em  tempo  integral  alunos  de  excelente  desempenho 
acadêmico.

          Capes -  Programa  de Apóio a Pós-Graduação – PROAP

          Objetivo do Programa e Critérios para a Aplicação dos Recursos

 O Programa de Apoio à Pós-Graduação -  PROAP destina-se a 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 Públicas - IES, observados os 
seguintes aspectos:

I - apoio às atividades inovadoras dos programas de pós-graduação, voltadas 
para o seu desenvolvimento acadêmico, de modo a oferecer formação cada vez 
mais qualificada e diversificada aos estudantes de pós-graduação;
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II  -  utilização dos recursos disponíveis  à  titulação de mestres e doutores em 
número capaz de atender as principais   necessidades da demanda nacional e 
em tempo adequado;
III - acesso aos recursos direcionados ao custeio das atividades acadêmicas e de 
pesquisa  dos  programas  de  pós-graduação  relacionadas  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 da IES no PROAP.

Finep – Financiadora de Estudos e Projetos

Convênios 23.02.0038.00, 01.03.0063.00, 01.06.0964.00 

Projetos para a Construção do Edifício de Pesquisas II  -  envolve modelo de 
Planejamento e Desenvolvimento, com realização de pesquisa na fronteira do 
conhecimento sobre mecanismos de doenças baseadas em biologia celular e 
molecular.  O  espaço  é  disposto  em  facilities para  pesquisa  coletiva  em 
laboratórios integrados que estão sendo instalados, após seleção das equipes 
por mérito científico.

Convênio 01.05.0396.00 

Projeto  –  Rede  UNIFESP  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  tendo  como 
finalidade  aprimoramento  do  Centro  de  Desenvolvimento  de  Modelos 
Experimentais para a Medicina e Biologia e reestruturação e modernização da 
rede  de  comunicações,  perfazendo  dois  subprojetos  que  atuam  de  modo 
integrado e sinérgico. A UNIFESP aguarda a  aprovação de remanejamento para 
execução da última parcela.

Convênio 01.07.0618.00 

Projeto - Consolidação dos campi da UNIFESP, visando a implementação do 
Centro  Integrado  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  para  Suporte 
Industrial,  voltado à capacitação de recursos humanos e equacionamento de 
problemas  ambientais  no  Campus  Diadema  e  aquisição  de  equipamentos  e 
material  permanente  para  6  laboratórios  integrados  do  Centro  de  Estudos  e 
Pesquisas em Reabilitação Humana do Campus Baixada Santista. A UNIFESP 
está  executando a primeira parcela.
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Convênio 01.06.0376.00 

Projeto - Fortalecimento e aprimoramento do Núcleo de Propriedade Intelectual e 
Gestão  de  Ciência  e  Tecnologia  e  UNIFESP.  Tem  o  objetivo  de  fortalecer, 
aprimorar  e  expandir  as  atividades  do  Núcleo  de  Pesquisa  Intelectual  , 
contribuindo  para  o  equilíbrio  nacional   entre  as  produções  de  ciências  e 
inovação,  bem como colocar  em prática a legislação de estímulo à inovação 
tecnológica. A UNIFESP aguarda a liberação da segunda parcela.

Convênio 01.06.0608.00 

Projeto  -  Desenvolver  novas  metodologias  que  permitam  a  identificação  de 
fatores  envolvidos  na  limitação  do  desempenho  dos  atletas.  Preza  o 
desenvolvimento  de  estratégias  de  intervenção,  de  treinamentos  visando  a 
melhoria no desempenho,  os efeitos adversos do exercício e sua prevenção, 
disponibilizar  recursos metodológicos às confederações, treinadores de atletas e 
rede CENESP. A UNIFESP aguarda a chegada dos equipamentos importados 
para início dos trabalhos.

Convênio ref. 1752/07 

Projeto  -  Construção  do  Edifício  Sede  da  Rede  de  Pesquisas  da  UNIFESP 
(Edifício de Pesquisas III), onde serão priorizadas atividades de Planejamento e 
Desenvolvimento  de  métodos  diagnósticos  e  produtivos  terapêuticos  para  o 
tratamento de doenças, mantendo a interface para transferência tecnológica com 
outras instituições integrantes da rede pública de Ciência, Tecnologia e Inovação 
ou empresas de base tecnológica cuja missão de levar os produtos tecnológicos 
à população em escala industrial. A UNIFESP depende de liberação de escritura 
do imóvel pela Prefeitura do Município de São Paulo para obter a assinatura do 
convênio com a FINEP e liberação da primeira parcela. 

Convênio Xingu – FUNASA 009/2004

Execução de ações complementares à Saúde Indígena no âmbito dos pólos-
base Pavuru e Diauarum no Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso.
 A  UNIFESP  presta  atendimento  à  saúde  da  população  indígena,  como 
vacinação preventiva, assistência médica e odontológica,  há mais de quarenta 
anos, contribuindo com a preservação da cultura indígena.

Convênio Hemocentro – (FNS Portaria 147/06)/(SESu)

Conclusão  da  obra  do  hemocentro,  estruturação  da  Hemorrede  pública  do 
Estado  de  São  Paulo  que  atende  as  metas  prioritárias  da  Coordenação  de 
Sangue e Hemoderivados.

34



Convênio –Edifício Acadêmico II –SESu/FINEP 

Interministerial (SESu) - Programa Interministerial de Reforço e Manutenção dos 
Hospitais  Universitários  Federais  contribuindo  com  o  desenvolvimento  das 
pesquisas clínicas e na formação de recursos humanos.

Convênio FNDE - Centro Colaborador 

Centro Colaborador em alimentação e nutrição escolar – Campus da Baixada 
Santista,  é  considerado  um dos maiores  programas na área de  alimentação 
escolar do mundo. Atende, de forma gratuita, a todos os alunos matriculados na 
educação  infantil  e  ensino  fundamental  das  escolas  públicas  e  escolas 
filantrópicas do País. 

Realização de uma Pós-Graduação na modalidade Mestrado Profissionalizante, 
para os técnicos do FNDE, especialmente envolvidos com o PNAE – Programa 
Nacional  de  Alimentação  escolar.  Conhecer  as  formas  de  fornecimento  de 
alimentos para o PNAE priorizando as estratégias de compras dos produtos da 
cultura  familiar,  indígena  e  de  área  remanescente  de  quilombos  para  a 
alimentação  escolar  no  Rio  Grande  do  Sul,  assim  como,  propor  arranjos 
territoriais de modo a facilitar a interação e a ampliação desta ação no entorno.
Favorecimento  do  desenvolvimento  de  ações  que  promovam  e  garantam  a 
adoção de práticas alimentares mais saudáveis no ambiente escolar.

Convênio SESu Portaria 982/07 – 

Visa  o  desenvolvimento  de  projetos  emergenciais  e  prioritários  prevendo  a 
continuidade das atividades através da manutenção e modernização do Campus 
São Paulo, com a aquisição de um Grupo Gerador para suprir energia elétrica 
para os sistemas centrais de processamento de dados da UNIFESP e sistemas 
administrativos do Edifício Octávio de Carvalho e os sistemas de apoio ao ensino 
do Edifício Leitão da Cunha.

Convênio Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 

Implantação dos laboratórios de física e química dos cursos de Tecnologias em 
Saúde da UNIFESP, destinados ao desenvolvimento de aulas práticas do Ciclo 
Básico  Unificado,  a  fim  de  atender  às  diretrizes  curriculares,  formando  um 
profissional  diferenciado  e  apto  a  desenvolver,  de  forma  plena  e  inovadora, 
atividades  em  sua  área  profissional.  A  aproximação  à  prática  deverá  estar 
presente desde o início de sua graduação.
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Convênio SESu Portaria 999/07 – 

Recursos  destinados  à  manutenção  e  modernização  do  Departamento  de 
Oftalmologia da UNIFESP, promovendo a melhoria na qualidade do atendimento 
Oftalmológico e Visual,  propiciando melhoria na formação escolar.

Convênio Ministério do Esporte –

Preparação dos atletas brasileiros para adaptação às condições climáticas das 
Olimpíadas de Pequim (Beijing) - República Popular da China/2008, através da 
identificação  sistematizada  dos  atletas  particularmente  susceptíveis  às 
condições  climáticas  (poluição,  temperatura  e  unidade  relativa  do  ar)  e  às 
alterações de fuso horário (efeito jet-lag) associada à aplicação de um programa 
de preparação direcionado para a maximização do desempenho das equipes 
brasileiras durante as Olimpíadas de Pequim.

Convênio FNS Portaria 602/07 –

Refere-se à utilização dos recursos para ampliação do Centro de Referência 
para Imunobiológicos Especiais – CRIE, ligado à UNIFESP, e tem por finalidade 
facilitar o acesso, em especial aos portadores de imunodeficiência e de outras 
condições clínicas de risco, aos imunobiológicos especiais para prevenção de 
doenças que são objeto do programa nacional de imunizações.

REUNI – Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais

Programa lançado pelo Governo Federal, constitui objeto do convênio o Plano de 
Reestruturação  e  Expansão,  composto  pelo  projeto  de  reestruturação  da 
Universidade  Federal  de  São  Paulo,  apresentado  através  do  Formulário  de 
Apresentação de Propostas, disponibilizado pela SESu eletronicamente, com as 
seguintes metas:

▪  elevação  gradual  da  taxa  de  conclusão  média  dos  cursos  de  graduação 
presenciais para noventa por cento;

▪ e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 
dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início da assinatura deste termo. 

Objetivo Geral do Programa - Criar condições para a ampliação do acesso e 
permanência  na  educação  superior,  no  nível  de  graduação,  pelo  melhor 
aproveitamento  da  estrutura  física  e  de  recursos  humanos  existentes  nas 
universidades federais.
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c)  Adequação  dos  valores  dos  gastos  a  parâmetros  competitivos  do 
mercado 

O Departamento de Importação e Compras vem ao longo dos últimos 
anos, atendendo a legislação vigente, maximizando e otimizando as compras, com 
políticas  de  negociação  e  lotes  econômicos  de  compra,  através  de  Sistema  de 
Registro  de  Preços,  além  do  momento  atual  da  economia,  onde  praticamente 
dobramos as aquisições por importação. 

Um dos critérios utilizados para adequação aos preços de mercado é a não 
contratação ou compra mesmo por pregões, de produtos e serviços que resultaram 
com  valores  acima  de  20  % do  estimado,  buscando  nas  negociações  sempre  a 
redução. Os pregoeiros e os compradores são treinados para que se esgote todas as 
possibilidades  de  negociação,  reduzindo  ao  máximo  os  preços  dos  produtos  e 
serviços.

O número de dispensas ainda é alto,  mas na sua maioria são produtos de 
grande especificidade para atender as diversas áreas de pesquisa da UNIFESP, não 
podendo ser licitados em conjunto.

Como medida para a redução do número de dispensas, estamos aumentando o 
número de Pregões pelo Sistema de Registro de Preços, com a maior variedade de 
produtos  e  serviços  comuns,  atendendo  as  necessidades  através  de  entregas 
programadas.

Segue abaixo alguns dados que comprovam a busca continua de melhoria da 
qualidade, redução de prazos e diminuição do custo para as aquisições realizadas 
pela UNIFESP.

Modalidade 2003 2004 2005 2006 2007

Dispensa 1756 1383 1487 1672 1597

Inexigibilidade 49 54 86 72 83
Pregão 34 98 168 343 366
Convite 17 46 40 9 14
Tomada Preço 2 2 1 4 1

Total 1.858 1.583 1.782 2.100 2060

Dentre os pregões foram realizados 51 (cinqüenta e um) pelo Sistema de Registro de 
Preços, conforme a próxima tabela:

37



Pregões por Sistema de Registro de Preços

Item Processo Pregão 
(SRP)

Objeto

01 332/2007-41 17/2007 Formulário Contínuo
02 333/2007-96 18/2007 Fita impressora e outros
03 9426/2006-03 22/2007 Material de limpeza
04 9071/2006-44 23/2007 Uniformes
05 9425/2006-51 26/2007 Material higiene pessoal, sabão em pó e outros
06 0302/2007-35 28/2007 Toner para copiadora
07 2147/06-19 36/2007 Switch
08 940/2007-56 62/2007 Envelopes
09 9254/2006-60 66/2007 Material de manutenção
10 956/2007-69 68/2007 Computadores e outros
11 9247/2006-68 71/2007 Material hidráulico
12 9250/2006-81 77/2007 Material elétrico
13 8987/2006-87 81/2007 Desratização e descupinização
14 1212/207-61 82/2007 Água sanitária e outros
15 1209/2007-48 84/2007 Material para máquina sharp
16 1313/2007-32 89/2007 Óleo diesel
17 9249/2006-57 98/2007 Material de construção hidráulico
18 1500/2007-16 106/2007 Material de escritório
19 1499/2007-20 108/2007 Material de laboratório
20 1581/2007-54 112/2007 Material de vidraria de laboratório
21 9252/2006-40 124/2007 Material de manutenção
22 9427/2006-40 133/2007 Material de laboratório
23 1910/2007-67 137/2007 Material de higiene
24 25015/2007-38 141/2007 Material de laboratório
25 25014/2007-93 142/2007 Reagente de laboratório
26 25020/2007-41 152/2007 Material de laboratório
27 25019/2007-16 153/2007 Instrumental de laboratório
28 1431/2007-41 161/2007 Material de escritório
29 1500/2007-16 162/2007 Caneta
30 2540/2007-85 189/2007 Equipamento hospitalar
31 2483/2007-34 197/2007 Cartolina e outros
32 2574/2007-70 199/2007 Aparelho telefônico
33 1209/2007-48 201/2007 Revelador de copiadora e outros
34 10055/2007-85 208/2007 Material elétrico
35 1499/2007-20 212/2007 Equipamento de laboratório
36 3106/2007-12 214/2007 Móveis
37 3153/2007-66 228/2007 Telhado
38 3381/2007-36 237/2007 Equipamento de anestesia
39 3192/2007-63 241/2007 Aquisição de nobreak
40 2921/2007-64 243/2007 Confecção de mobiliário
41 25053/2007-1 254/2007 Material de escritório
42 25055/2007-80 258/2007 Material de laboratório
43 25054/2007-35 259/2007 Reagentes para laboratório
44 25056/2007-24 260/2007 Luvas e outros
45 25079/2007-39 292/2007 Cadeira universitária
46 3350/2007-85 299/2007 Impressoras
47 4113/2007-31 303/2007 Papel sulfite
48 3528/2007-98 306/2007 Cadeira universitária
49 25054/2007-35 316/2007 Reagentes diversos
50 3321/2007-13 333/2007 Cartuchos e toners
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Item Processo Pregão 
(SRP)

Objeto

51 3566/2007-41 356/2007 Impressora térmica e outras impressoras

Aquisições Nacionais com recursos do Tesouro

Valor estimado Valor contratado
Redução com as 

negociações
%

Pregão R$4.192.235,44 R$3.581.343,97 R$ 610.891,47 14,57
Dispensa R$2.297.509,19 R$2.153.473,14 R$ 144.036,05 6,68

Aquisições por Importação – 2004 a 2007

Ano Nº. Processos Valor gasto aproximado

2004 60 R$ 700.000,00

2005 56 R$ 900.000,00

2006 96 R$ 2.000.000,00

2007 150 R$ 4.000.000,00
Os valores estão convertidos em reais, incluindo todas as despesas de transporte internacional, seguro, 
armazenagem e demais custos.

Em 2007, período de franca expansão, o Departamento de Importação e Compras 
também procurou intensificar as compras por pregão eletrônico e estabelecimento de 
processos  de  registro  de  preços  para  itens  com  melhor  previsão  de  uso,  com 
considerável  economia  de  recursos  orçamentários,  em  2007  comprou-se  mais  e 
melhor.

e) Eventuais insucessos, os erros de avaliação e de conduta, em suma, os 
problemas principais que foram detectados por seus controles internos, 
pelas  contribuições  da  CGU,  do  TCU  ou  de  quaisquer  outras  fontes 
relevantes,  incluída  eventualmente  a  mídia.  Destacar,  quanto  aos 
insucessos,  as  providências  já  adotadas ou a adotar  e  os respectivos 
responsáveis pelas providências. 

Os  controles  internos  e  externos  tem  exercido  um  papel  importante  para 
instituição, pelas orientações e direcionamentos na realização das despesas, 
quanto as constatações e recomendações dos órgãos de controle TCU e CGU, 
informamos que a Instituição procurou adotar as providências recomendadas, 
conforme constam nos relatórios de justificativas encaminhadas. 
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f) Comentários  detalhados  sobre  a  importância  das  contratações  e 
parcerias realizadas no exercício para viabilizar a ação e o alcance dos 
resultados. 

A Fundação de Apoio tem como objetivo apoiar a Unifesp na consecução de 
seus objetivos  finalísticos,  quais sejam, o ensino,  a pesquisa e a extensão; 
apoiar  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico;  as  atividades  artísticas  e 
culturais;  a  preservação  ambiental  e  as  relações  institucionais  entre  a 
Universidade, a Comunidade Universitária e a Sociedade.

g)  Despesas  com  diárias  e  passagens,  informando  os  totais  que  foram 
consumidos no exercício (valores liquidados) vinculados à ação.

Ação 1073.4009 1073.1h84 1073.1h85 1073.1h86 1375.8667 1073.4086
Fonte 0112.000.000

339014 – Diárias 128.729,38 0,00 0,00 99,97 0,00 0,00
339033 – Passagens 432.763,54 7.646,75 6.883,55 7.553,74 0,00 0,00

Fonte 0250.159.999
339014 – Diárias 3.238,01 0,00 0,00 0,00 251,15 0,00
339033 – Passagens 3.508,38 0,00 0,00 0,00 5.134,49 0,00

Fonte 0250.154.003
339014 – Diárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339033 – Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.707,30

TOTAL 568.239,31 7.646,75 6.883,55 7.653,71 5.385.64 48.407,30

h) e i) Não se aplicam.
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5. Desempenho Operacional

Os indicadores de Gestão apresentados abaixo, baseiam-se na decisão TCU 
No.408/2002 e em concordância com os Acórdãos Plenário 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  
I.Custo Corrente / Aluno Equivalente 37570,35

sem HU 32136,83
II.Aluno Tempo Integral / Professor 11,978

III.Aluno Tempo Integral / Funcionário 2,256
sem HU 5,056

IV.Funcionário / Professor 5,309
sem HU 2,369

V.Grau de Participação Estudantil (GPE) 1,563
VI.Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 0,471

VII.Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação 4,769
VIII.Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,810

IX.Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 0,224

Componentes para o Cálculo dos Indicadores de Gestão

Custo Corrente com Hospital Universitário
(+) Despesas Correntes da Universidade R$ 619.122.234,70
(-) 65% das despesas correntes do Hosp. Universitário R$ 118.896.637,54
(-) Aposentadoias e Reformas (Conta no. 319001) R$ 44.371.250,25
(-) Pensões (conta no.319003) R$ 10.718.534,70
(-) Sentenças Judiciais (conta no. 319091) R$ 1.316.993,45
(-) Despesas com Pessoal Cedido – Docentes R$ 258.046,74
(-) Despesas com Pessoal Cedido - Tecnico-Administ. R$ 337.862,03
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior – Docente R$ 110.888,00
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior - Tec.Adm R$ 433.437,98
(1a)Custo Corrente Total R$ 442.678.584,02

Custo Corrente sem Hospital Universitário
(+) Despesas Correntes da Universidade R$ 619.122.234,70
(-) 100% das despesas correntes do Hosp. Universitário R$ 182.917.903,90
(-) Aposentadoias e Reformas (Conta no. 319001) R$ 44.371.250,25
(-) Pensões (conta no.319003) R$ 10.718.534,70
(-) Sentenças Judiciais (conta no. 319091) R$ 1.316.993,45
(-) Despesas com Pessoal Cedido – Docentes R$ 258.046,74
(-) Despesas com Pessoal Cedido - Tecnico-Administ. R$ 337.862,03
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior – Docente R$ 110.888,00
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior - Tec.Adm R$ 433.437,98
(1b) Custo Corrente Total R$ 378.657.317,65
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Indicadores de Desempenho

Alunado ponderados segundo as fórmulas de Cálculo

Campus São Paulo Alunos de Graduação TI
Medicina 683,34
Enfermagem 330,328
Fonoaudiologia 155,16
Ciências Biológicas mod. Médica 124,5
Tecnologia Oftálmica 47,448

Campus Baixada Santista  
Educação Física 33
Fisioterapia 41
Nutrição 43
Psicologia 52,5
Terapia Ocupacional 31

Campus Guarulhos  
Ciências Sociais - noturno 50
Ciências Sociais - vespertino 49
Filosofia - noturno 50
Filosofia - vespertino 50
História - noturno 52
História - vespertino 48
Pedagogia - noturno 51
Pedagogia - vespertino 50

Campus Diadema  
Ciências Biológicas - integral 50
Engenharia Química - integral 61,25
Farmácia e Bioquímica - integral 62,5
Química - integral 50

Campus São José dos Campos  
Ciência da Computação 51
  
(2.1) No. Total de Alunos na Graduação (A) 2329
(2.2) No. De Graduação em Tempo Integral (AgTI) 2216,03
(2.3) No. de Alunos equivalentes na Graduação  (AgE) 5320,66
(2.4)a No. Alunos em Tempo Integral de Pós-Graduação 
(ApgTI)

5232

(2.4)b No. Alunos em Tempo Integral de Residência (ArTI) 1230
Graduação (média dos dois semestres) Ag 2320
(Pós-Graduação Stricto-Sensu) Apg 2616
Residência Médica Ar 615
Alunos de Mestrado Profissionalizante (não utliizado no cálculo) 169
Alunos de Especialização - Lato Sensu (não utilizado no cálculo) 4271
Alunos Mantidos em Cursos à Distância  (não utilizado no cálculo) 11048
Número Alunos Diplomados 250
Número Alunos Ingressantes (Inicio do ano letivo dos 
formados)

1115

  
  
No. de Professores (ponderados) Total
20hs/Semana 7,5
40hs/Semana 352
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Dedicação Exclusiva 365
(3) No. de Professores 724,50

No. de Técnicos Administrativos (ponderados) Total
20hs/Semana 283
30hs/Semana 44,25
40hs/Semana 3519
(4a) No. de Funcionários 3846,25

No. de Técnicos Administrativos (ponderados) sem HU
20hs/Semana 127
30hs/Semana 19,5
40hs/Semana 1570
(4b) No. de Funcionários 1716,5

Somatória Conceito CAPES 186
Número de Programas CAPES 39
(5) Conceito CAPES Para programas de Pós-Graduação 4,77
  
  
Qualificação do Corpo Docente (ponderado) Total
Doutores e + 3370
Mestres 129
Especialização 36
Graduados 0
(6) Qualificação do Corpo Docente 3535
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6) Previdência Complementar Patrocinada -  Não se aplica.

7) Instituições beneficiadas por renúncia fiscal – Não se aplica.

8) Operações de Fundos – Não se aplica.

9) Conteúdos específicos pro UJ ou grupo de unidades afins ( conforme Anexos II e X da DN-
TCU-85/2007) – Não se aplica
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Considerações Finais

O ano de 2007 marca a consolidação da UNIFESP como universidade multi-campi e 
com  cursos  abrangendo  as  grandes  áreas  do  conhecimento.  Também  sinaliza  a 
aceitação da comunidade da política de Expansão do Ensino Superior Federal  em 
nosso Estado, através do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais – REUNI.

Os novos cursos de graduação, estruturam-se em projetos pedagógicos modernos, 
concebidos de forma a permitir maior integração e flexibilidade curricular. As várias 
unidades curriculares ministradas nos novos Campi são altamente compartilhadas e 
as salas de aula são freqüentadas por estudantes de diferentes cursos e séries, que 
desenvolvem trajetórias flexíveis.

Passamos do oferecimento das anteriores 273 vagas/ano em 5 cursos de graduação 
em 2004, 410 vagas ano e 10 cursos em 2006 e, em 2007 alcançamos 1150 vagas 
em 19 cursos. 

A UNIFESP, que antes de iniciar a sua expansão, não tinha qualquer curso noturno,  
passou no vestibular de 2007 a contar com 5 cursos noturnos, correspondendo a um 
universo de 250 vagas de ingresso (21%). De acordo com nossa proposta para o 
REUNI, deveremos ter no vestibular de 2009, 570 vagas de ingresso em 10 cursos 
noturnos correspondendo a 31% do total de vagas.

A UNIFESP foi pioneira e original ao implantar em 2005, um sistema de cotas onde a  
justiça social não é feita as custas da injustiça individual. Assim, ao expandir em 10% 
o  universo  de  vagas  disponíveis,  não  foi  tirada  a  vaga  de  qualquer  estudante,  
conforme o processo seletivo anterior, e além disso foi aberta a possibilidade para o  
ingresso de estudantes de classes sócio-econômicas menos favorecidas e vítimas do 
processo histórico de exclusão racial. 

Outra importante dimensão social a se considerar é a própria criação e ampliação da 
oferta de cursos noturnos bem como a nucleação física dos novos campi em cidades 
vizinhas à cidade de São Paulo. Desta sorte, nossas expansões permitem o acesso à 
Universidade de grandes contingentes antes excluídos devido a restrição de acesso 
ao transporte coletivo rápido e eficiente nos grandes centros urbanos.

A negociação de imóveis dos novos campi com governos locais e posteriores cessões 
definitivas, economizaram recursos do tesouro na implantação de cada  campus. No 
entanto, deve se levar em conta os custos elevados na implantação das unidades em 
relação à habitual manutenção.

Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto
Reitor da UNIFESP
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