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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.

A Universidade Federal de São Paulo ( UNIFESP ) ampliou suas atividades na área da graduação 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. 

A UNIFESP não se comporta unicamente como uma universidade que forma profissionais nas Ciências da 
Saúde,  mas  possui  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.

Estas  atividades  são  desenvolvidas  por  docentes  altamente  qualificados,  tendo  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. 



Suas  atividades  são  exercidas  na  Vila  Clementino,  com imóveis  espalhados  em 38  quadras,  onde  se 
situam,  além  do  complexo  Hospital  São  Paulo/  ambulatórios,  laboratórios  de  pesquisa  e  ensino 
modernamente equipados, salas de aula e anfiteatros.  

Gerencia ainda, através de convênios, o Hospital Municipal Vereador José Storopolli - Vila Maria,  Hospital 
de Pirajussara, o Hospital Geral de Diadema,  Hospital das Clínicas “Luzia de Pinho Melo”, Maternidade do 
Embu – “Alice Campos Mendes Machado”  e o Centro de Saúde de Vila Mariana permitindo que os alunos 
tenham campo para a prática do atendimento à saúde em diversos níveis de complexidade. Em 1999 a 
instituição passou a administrar, o Lar Escola São Francisco e em 2000 a COLSAN (Sociedade Beneficente 
de Coleta de Sangue).

A  instituição  mantém a  TV UNIFESP,  integrante  do  Canal  Universitário  de  São  Paulo,  que  tem como 
proposta levar ao telespectador um panorama da área das ciências da saúde - informando, orientando e 
educando - para uma maior conscientização da sociedade sobre educação e saúde, duas das áreas mais 
carentes  em  nosso  país.  Com  programação  de  disseminação  de  informações  sobre  saúde  a  público 
especializado e leigo em linguagem acessível, a TV UNIFESP mantém uma muito elevada qualidade de 
material produzido.

1.1.1.Área Física

O campus da UNIFESP é formado por prédios próprios ou alugados distribuídos em quarteirões próximos 
da  Vila  Clementino.  Prédios  e  imóveis  menores  são  utilizados  para  tarefas  de  Ensino,  Pesquisa  e 
Assistência, formando o complexo UNIFESP/SPDM. 

A área física da universidade em 2006 totalizou 190.494 m2 de área construída (incluídas as áreas da 
Escola, Centros de Pesquisa, de Atendimento e o Hospitais Universitários). A UNIFESP é proprietária de um 
sítio na área urbana de São Paulo com 182.412 m2 de terreno (1.176,75 m2 de área construída). O campus 
da  UNIFESP  possui  laboratórios  de  pesquisa  e  ensino  modernamente  equipados,  salas  de  aula  e 
anfiteatros dotados de equipamentos áudio/visuais.

A Universidade também conta com um teatro de 490,00m2, além de instalações destinadas aos alunos para 
suas práticas esportivas e de lazer em uma área de 6.655,97 m2.  As bibliotecas sediadas na instituição 
ocupam 3.009,63 m2 e foram reformadas em 2000 com recursos provenientes de órgãos de fomento à 
pesquisa. 

1.1.2. Corpo Docente

Como instituição de ensino especializada na área da saúde, é formadora de profissionais e de docentes 
para as demais universidades do país e do exterior. Possui um quadro docente altamente qualificado, sendo 
este um de seus indicadores de excelência. 

A UNIFESP mantém um corpo docente altamente qualificado. Em dezembro de 2006, 91,2% de nossos 
docentes possuíam titulo de Doutor ou superior. A qualidade de seu corpo docente será levada às outras 
áreas do conhecimento dos novos cursos em seu processo de expansão, uma vez que todos os campi 
nascem com 100% do corpo docente com título mínimo de Doutor.



Distribuição do Corpo Docente segundo Titulação nos anos de 2003 a 2006.

Titulação 2003 2004 2005 2006
No. % No. % No. % No. %

Doutorado, Pós-Doutorado e 
Livre-Docência

524 87,5 551 88,0 564 87,6 690 91,8

Mestrado 53 8,8 54 8,6 60 9,3 45 6,0
Especialização 22 3,7 21 3,4 20 3,1 17 2,3
Total 599 100,0 626 100,0 644 100,0 752 100,0

Os docentes  da UNIFESP também possuem um elevado grau de comprometimento  com a instituição: 
98,1% atuaram em período integral em 2006, sendo que 44,8% do total em regime de dedicação exclusiva.

Distribuição do Corpo Docente segundo Regime de Trabalho 2006.

Titulação Dedicação
Exclusiva

40 horas 20 horas TOTAL

No. % No. % No. % No. %
Doutorado, Pós-Doutorado e
Livre-Docência

331 48,0 351 50,9 8 1,2 690 100,0

Mestrado 5 11,1 39 86,7 1 2,2 45 100,0
Especialização 1 5,9 11 64,7 5 29,4 17 100,0
Total 337 44,8 401 53,3 14 1,9 752 100,0

Parte dos docentes ativos (25 docentes, 3,3%) foi composta de Docentes com contrato de Visitante.  As 
contratações visando a criação de cursos em novos campi influíram no aumento do quadro de docentes e, 
uma vez que  novo campus nasce com docentes com título mínimo de doutor, acabou por melhorar ainda 
mais o perfil de titulação de nossos docentes.

1.1.3. Pesquisa

Desde sua fundação, a pesquisa foi meta da UNIFESP. Ao longo de sua existência, o exercício continuado 
da pesquisa levou a instituição a ocupar lugar de destaque na produção científica nacional e internacional, 
na área das ciências da vida. 

As atividades de pesquisa na instituição estão estreitamente relacionadas às atividades de pós-graduação. 
Consideramos então, cada um dos projetos de pesquisa de nossos pós-graduandos como pesquisas em 
andamento. Em 2006 esse total foi de 2.813; somam-se a essas, as 297 bolsas (CNPq) de pesquisa do 
Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC. 

A UNIFESP possui 189 grupos e 404 linhas de pesquisa cadastrados junto ao Diretório de Grupos de 
pesquisa do CNPq, com 609 orientadores em seus programas de pós-graduação. 

Há, ainda, um número grande de pesquisas desenvolvidas em nossos departamentos, coordenadas pelos 
docentes,  onde  o  financiamento  é  conseguido  pelo  prestígio  destes  junto  a  instituições  de pesquisa  e 
órgãos de fomento nacionais e internacionais.

As  bolsas  do  PIBIC  são  mantidas  pelo  CNPq  –  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e 
Tecnológico. As bolsas concedidas para a Pós-Graduação normalmente integram os programas da CAPES 



– Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e da FAPESP – Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Alguns alunos de Especialização recebem ainda bolsas da 
FUNDAP – Fundação do Desenvolvimento Administrativo da Secretaria de Administração do Estado de São 
Paulo.

1.1.4. Produção Científica

A UNIFESP não se comporta unicamente como uma escola profissionalizante em Ciências da Saúde, mas 
possui características distintas, ultrapassando os limites da graduação na formação dos recursos humanos, 
ao oferecer inúmeras opções de pós-graduação – doutorado, mestrado e especialização - nas mais diversas 
áreas do conhecimento em saúde.

A produção científica da universidade é coletada pelo sistema da CAPES e, a produção do ano de 2006, 
está em fase de preenchimento, não estando ainda disponível. 

Distribuição do número da produção intelectual da UNIFESP, segundo tipo, 2001 a 2005.

 Tipo de Publicação 2001 2002 2003 2004 2005*
1 Artigos em Periódico - Trabalho Completo 1.358 1.674 1.978 1.914 2126
2 Artigos em Periódico – Resumo 831 666 839 888 1077
3 Livros - Texto Integral 16 34 36 24 38
4 Livros - Outros (capitulo, tradução, coletânea...) 905 508 1.182 776 881
5 Editorias 23 27 21 36 37
6 Trabalhos em Anais de Congresso 2.231 2.292 2.713 3.146 1.979
7 Apresentações de trabalho 1.835 1.695 2.143 703 1.497
8 Relatórios de Pesquisa 5 15 6 6 3
9 Desenvolvimento de produto 2 2 4 5 10

10 Desenvolvimento de técnica - 2 3 1 7
11 Desenvolvimento de aplicativo - 3 4 1 20
12 Desenvolvimento de material didático e 

instrucional
23 10 9 8 13

13 Artigos em Jornal ou Revista 120 82 134 86 130
14 Programa de Rádio ou TV 21 13 21 37 35
15 Organização de evento 156 169 173 108 164
16 Curso de curta duração 478 695 641 340 417
17 Serviços Técnicos 42 60 84 82 130
18 Traduções 4 5 2 - 1
19 Outros 413 826 1.159 934 1.031
 Total 10.464 10.780 13.155 9.095 9.596

Fonte: Sistema Coleta – CAPES.
*A produção científica do ano de 2006 ainda não foi concluída, pois obedece aos prazos definidos pela CAPES.

1.2. ENSINO

Desde a década de 1930, quando foi fundada, a UNIFESP vem ministrando o curso Médico e, atualmente, 
além  deste  curso,  forma  profissionais  na  área  de  Enfermagem,  Ciências  Biológicas  mod.  Médica, 
Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica. Estes cursos têm sido classificados, pela imprensa especializada e 
leiga, entre os melhores do país, tendo um índice de evasão global nos últimos anos inferior à média das 
universidades brasileiras. 

Ao  lado  das  atividades  curriculares  obrigatórias,  os  alunos  podem  aprofundar-se  nos  conhecimentos 
básicos de metodologia científica e da prática de algumas especialidades, exercendo, opcionalmente, junto 
aos Departamentos/Disciplinas da Instituição, atividades de monitoria e iniciação científica, sob orientação 
docente.



O  ensino  prático  dos  alunos  em  seus  diversos  níveis  (internato  da  graduação,  residência  médica, 
especialização e  pós-graduação)  é realizado no Hospital  São Paulo,  Hospital  Municipal  Vereador  José 
Storopolli (Hospital de Vila Maria), Hospital Geral de Pirajussara, Hospital de Diadema e Centro de Saúde 
da Vila Mariana.

Distribuição do número de alunos e cursos/ programas da UNIFESP,
segundo nível de curso e ano, 2006.

2006
Número de

 Cursos/ Programas
Número

de Alunos
Cursos Seqüenciais -Campus São Paulo *1 148
Cursos Seqüenciais -Campus Baixada Santista 2 86
Graduação - Campus Vila Clementino 5 1.340
Graduação - Campus Baixada Santista 5 177
Pós-Graduação Lato Sensu - Aperfeiçoamento 35 **454
Pós-Graduação Lato Sensu - Especialização 206 **6.469
Pós-Graduação Stricto Sensu 42 2.592
Mestrado Profissionalizante 8 221
Residência Médica 65 551
Ensino à Distância Extensão 6 4.097
Ensino à Distância Lato Sensu 2 127
Total 377 16.262
* computados alunos ativos no 1o. semestre e ingressantes do 2o. semestre
** ingressantes + remanescentes ativos na base de dados institucional

.

1.2.1.Graduação

1.2.1.1.Cursos de Graduação

A universidade ofereceu 10 cursos de graduação em 2006 - Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas em 
Modalidade Médica, Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica no  campus Vila Clementino e os cursos de 
Educação Física, Fisioterapia,  Nutrição,  Psicologia e Terapia Ocupacional  no  campus Baixada Santista. 
Novos cursos estão em estudos para a implantação no campus UNIFESP da baixada santista.

O  processo  seletivo,  na  UNIFESP  é  promovido  através  da  VUNESP  Fundação  para  o  Vestibular  da 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", que elabora, aplica e corrige as provas.

Número de inscritos no vestibular, vagas oferecidas e relação candidato/vaga, segundo curso de 
graduação oferecido pela UNIFESP no campus Vila Clementino, 2003 a 2006.

Vila Clementino 2003 2004 2005 2006
Cursos Inscritos Vagas Relação

C/V
Inscritos Vagas Relação

C/V
Inscritos Vagas Relação

C/V
Inscrito

s
Vagas Relação

C/V
Ciências Biológicas 
mod. Médica

1.887 30 62,9 1.665 30 55,5 1.856 30 61,9 1.768 30 58,9

Enfermagem 1.602 80 20,0 1.377 80 17,2 1.390 80 17,4 1.090 80 13,6
Fonoaudiologia 607 33 18,4 506 33 15,3 436 33 13,2 318 33 9,6
Medicina 9.785 110 89,0 9.483 110 86,2 9.723 110 88,4 9.189 110 83,5
Tecn. Oftálmica 229 20 11,5 166 20 8,3 140 20 7,0 133 20 6,7
Total* 14.110 273 51,7 13.197 273 48,3 13.545 273 49,61 12498 273 45,8

Fonte: Relatório VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho.”
*Totais e relação candidato/vaga, excluídos os “treineiros”, incluindo candidatos “cotistas”.



Número de inscritos no vestibular, vagas oferecidas e relação candidato/vaga, segundo curso de 
graduação oferecido pela UNIFESP no campus Baixada Santista, 2006.

Baixada Santista 2006
Cursos Inscritos Vagas Relação

C/V
Educação Física 311 36 8,6

Fisioterapia 873 36 24,3

Nutrição 640 36 17,8

Psicologia 787 36 21,9

Terapia Ocupacional 260 27 9,6
Total* 2.871 171 16,8

Fonte: Relatório VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho.”
*Totais e relação candidato/vaga, excluídos os “treineiros”, 
incluindo candidatos “cotistas”.

Desde  2005,  a  UNIFESP inova  ao  destinar  10% de  vagas  adicionais  ao  sistema de  cotas  para  afro-
descendentes ou indígenas oriundos exclusivamente de escolas públicas, sendo necessária a inscrição no 
vestibular também para os optantes deste sistema, essa política é estendida aos demais campi.

Número de inscritos no vestibular, vagas oferecidas e relação candidato/vaga no ingresso através 
do Sistema de Cotas, segundo curso de graduação oferecido pela UNIFESP, Vestibular 2006.

Campus
Vila Clementino Inscritos Vagas Relação

C/V
Baixada Santista Inscritos Vagas Relação

C/V
Ciências Biológicas mod. 
Médica 136 3 45,3

Educação Física 82 4 20,5

Enfermagem 188 8 23,5 Fisioterapia 24 3 8
Fonoaudiologia 52 3 17,3 Nutrição 55 4 13,8
Medicina 460 11 41,8 Psicologia 58 4 14,5
Tecn. Oftálmica 26 2 13 Terapia Ocupacional 71 4 17,8
Total* 862 27 31,9 Total* 290 19 15,3

Fonte: Relatório VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho.”
*Totais e relação candidato/vaga, excluídos os “treineiros”

Nos últimos anos, a UNIFESP contou com o seguinte alunado de graduação:

Distribuição do Alunado de Graduação da UNIFESP nos anos de 2002 a 2006

Curso 2002 2003 2004 2005 2006
Vila Clementino

Ciências Biológicas mod. Médica 105 115 116 117 118

Enfermagem 321 317 317 319 330

Fonoaudiologia 134 132 135 133 132

Medicina 668 676 670 692 699

Tecnologia Oftálmica 62 56 61 58 61

Baixada Santista
Educação Física - - - - 36
Fisioterapia - - - - 40
Nutrição - - - - 38
Psicologia - - - - 35
Terapia Ocupacional - - - - 28

Total 1.290 1.296 1.299 1.319 1.517

A relação Aluno/Docente (Total de Alunos/Total de Docentes) foi de 16,0 alunos por docente (12.038/752) 
em  2006,  computados  os  alunos  dos  cursos  de  graduação,  especialização,  pós-graduação,  mestrado 



profissionalizante,  residência  médica  e  cursos  seqüenciais.  Não  computamos  os  alunos  do  “Ensino  à 
Distância”  face às diferenças existentes em relação ao ensino presencial. 

Deve-se levar em conta, as características dos cursos da área da saúde, onde professores não podem e 
nem devem dar aulas a um número muito grande de alunos em todas as séries e/ ou disciplinas, como em 
cursos de outras áreas do conhecimento. Os alunos são divididos em pequenos grupos e por vezes são 
assistidos “um a um” em situações onde o aprendizado se faz em procedimentos complexos, como em uma 
cirurgia ou num programa de pós-graduação,  onde a atenção é personalizada.

Em 2006 a UNIFESP ofereceu 488 bolsas auxílio aos seus alunos de graduação, conforme o quadro a 
seguir:

Número de bolsas de auxílio a alunos de graduação oferecidas no ano de 2006

Modalidade de Bolsa No.
Iniciação Científica - PIBIC 297
Monitoria 100
Cotista 58
Trabalho 18
Extensão* 15
Total 488

1.2.1.2.  Cursos Seqüenciais

Em 2006, 328 alunos freqüentaram os cursos seqüenciais mantidos pela UNIFESP. Segundo a Legislação 
que regulamenta estes Cursos (Resolução CES n. 1 de 27/01/99), estes não poderão ter carga horária 
inferior a 1.600 horas. Em 2006 os cursos foram ofertados também no campus da Baixada Santista.

Número de alunos matriculados no Curso Superior de Formação Específica
Seqüencial da UNIFESP, 2006.

Curso Alunos em Curso 
Gestão em Saúde - campus São Paulo 148
Gestão em Saúde - campus Baixada Santista 46
Educação e Comunicação - campus Baixada Santista 40
Total 234

1.2.2. Pós-Graduação

1.2.2.1. Pós-Graduação Stricto Sensu

Os  cursos  de  pós-graduação  da  UNIFESP/EPM  foram  criados  em  1970.  O  início  da  pós-graduação, 
associado  à  implantação  da  Biblioteca  Regional  de  Medicina  (BIREME)  no mesmo  campus,  induziu  o 
desenvolvimento acelerado da pesquisa na Instituição, fazendo com que logo se projetasse, nacional e 
internacionalmente, como um centro de excelência para a formação de mestres e doutores.

A atividade de pós-graduação da UNIFESP é dirigida pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) formada 
pelos coordenadores dos cursos e por um representante dos pós-graduandos. O Presidente da CPG é o 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa. 



Cada  curso  de  pós-graduação  mantém  uma  Comissão  de  Ensino  (CEPG)  formada  por  parte  dos 
professores orientadores (esse número varia de acordo com a área específica de atuação do curso). Cabe a 
CEPG  estabelecer  os  critérios  de  seleção  e  promoção  dos  alunos,  trancamento  ou  cancelamento  da 
matrícula,  indicação  dos  membros  das  bancas  de  mestrado  e  doutorado,  determinar  as  disciplinas 
obrigatórias e optativas, além de decidir sobre outros problemas relacionados à área específica de atuação. 
O Coordenador do curso, eleito pelos membros da CEPG, tem o papel de representar o curso na CPG.

Os alunos de pós-graduação da UNIFESP, ao longo do ano que passou, usufruíram de 1.013 bolsas de 
mestrado e doutorado das financiadoras, CAPES (592), CNPq (297) e FAPESP (124).

Distribuição das bolsas concedidas à UNIFESP segundo nível de pós-graduação e agência 
financiadora nos anos de 2005 e 2006. 

2005 2006
Curso CAPES FAPESP CNPq Total CAPES FAPESP CNPq Total
Mestrado 224 36 122 382 259 57 143 459
Doutorado 276 51 124 451 333 67 154 554
Total 500 87 246 833 592 124 297 1.013

Em 2006 foram defendidas e aprovadas 725 teses em seus 49 programas de pós-graduação stricto sensu, 
395 (54,5%) no nível de mestrado, 278 (38,3%) no nível de doutorado, e 52 (7,2%) no nível de mestrado 
profissionalizante.  Os  egressos  de  nossos  cursos  de  pós-graduação  são  absorvidos  pelas  melhores 
Instituições do país, públicas ou privadas, e mesmo do exterior, consolidando o treinamento de pessoal 
especializado pela UNIFESP e ampliando o intercâmbio científico nacional  e internacional.  A UNIFESP, 
desta maneira, contribui na formação do corpo docente de disciplinas ligadas à área da saúde de outras 
universidades.

A tabela a seguir apresenta o número de matriculados, ingressantes e as teses defendidas por programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu no ano de 2006, segundo o nível. O número total de matriculados ao longo do 
ano  foi  2.813.  Do total  de  alunos,  1.333  (47,4%)  estavam matriculados  no nível  de mestrado  e  1.259 
(44,7%) no nível de doutorado, além de 221 (7,9%) no nível de mestrado profissionalizante.

Número de alunos ingressantes, matriculados e teses defendidas nos programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu no ano de 2006.

Programas
Coordenadores

Ingressantes Matriculados Teses
Defendidas

Me Do Mp Me Do Mp Me Do Mp
1 Admin. da Prática Oftalmológica - - - - - 9 - - 2
2 Biologia Molecular 25 18 - 68 100 - 22 21 -
3 Cardiologia 8 3 - 25 37 - 2 9 -
4 Ciências da Saúde 4 10 - 4 10 - - - -
5 Ciências Aplicadas ao Aparelho Locomotor - - 5 - - - - - -
6 Cirurgia Cardio Vascular 5 5 - 27 16 - 8 4 -
7 Cirurgia e Experimentação 6 15 - 18 31 - 11 10 -
8 Cirurgia Pediátrica - - - 1 1 - - -
9 Cirurgia Plástica 29 3 - 43 11 - 37 4 -

10 Clínica Médica 5 6 - 26 18 - 8 1 -
11 Dermatologia - - - - - - - - -
12 Dermatologia Clínica e Cirúrgica 1 1 - 6 7 - 4 - -
13 Disturbio da Comunicação 20 5 - 44 24 - 7 5 -
14 Doenças Infecciosas e Parasitárias 21 11 - 54 31 - 15 2 -
15 Economia da Saúde - - 7 - - 25 - - 4

(continua)



Número de alunos ingressantes, matriculados e teses defendidas nos programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu no ano de 2006.(continuação)

Programas
Coordenadores

Ingressantes Matriculados Teses
Defendidas

16 Endocrinologia Clínica 13 6 - 44 49 - 13 9 -
17 Enfermagem 22 23 - 59 45 - 14 6 -
18 Ensino em Ciências da Saúde 11 - 18 34 - 43 9 - 14
19 Epidemiologia 6 - - 24 - - 16 - -
20 Farmacologia 17 9 - 46 42 - 18 4 -
21 Fisiologia do Exercício - - 53 - - 59 - - -
22 Gastroenterologia Cirúrgica 6 7 - 26 27 - 15 10 -
23 Gastroenterologia Clínica 3 4 - 21 36 - 1 9 -
24 Ginecologia 26 7 - 62 42 - 15 14 -
25 Hematologia 11 7 - 29 36 - 7 8 -
26 Informática em Saúde 10 1 - 20 7 - 2 - -
27 Medicina de Urgência - - - - - - - - -
28 Medicina Interna e Terapêutica 6 13 - 26 31 7 10 11 2
29 Microbiologia e Imunologia 1 7 - 15 93 - 4 19
30 Morfologia 9 14 - 38 37 54 14 10 18
31 Nefrologia 34 14 - 92 63 - 19 11 -
32 Neurocirurgia 5 2 - 13 7 - 4 1 -
33 Neurologia Clinica 20 11 - 59 61 - 10 9 -
34 Nutrição 13 8 - 31 39 - 9 8 -
35 Obstetrícia 8 3 - 31 20 - 15 6 -
36 Oftalmologia 4 14 - 7 50 - 2 14 -
37 Ortopedia e Traumatologia 2 2 - 7 11 24 2 3 12
38 Otorrinolaringologia 11 13 - 26 42 - 7 10 -
39 Patologia 6 3 - 17 16 - 3 2 -
40 Pediatria 23 6 - 59 36 - 15 11 -
41 Pneumologia 5 4 - 18 18 - 7 3 -
42 Psicobiologia 19 14 - 56 40 - 16 4 -
43 Psiquiatria 11 17 - 42 49 - 13 15 -
44 Radiologia Clinica 18 5 - 46 27 - 8 4 -
45 Reabilitação (042) - - - 2 3 - - - -
46 Reabilitação (053) 4 3 - 27 12 - 6 3 -
47 Reumatologia 10 1 - 26 8 - 1 2 -
48 Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental - - - - - - - - -
49 Urologia 3 4 - 14 26 6 16

Total 461 299 83 1333 1259 221 395 278 52
843 2.813 725

1.2.2.2. Pós-Graduação Lato Sensu

A instituição oferece cursos de pós-graduação  lato sensu:  Programa de Residência Médica e Estágios/ 
Cursos de Aperfeiçoamento/ Especialização que obedecem à resolução do Conselho Federal de Educação 
Nº 12/83 de 06/10/83.

1.2.2.2.1. Residência Médica

A Residência Médica no Brasil é regulamentada desde a década de 70, quando o Ministério da Educação 
criou a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), órgão que autoriza o funcionamento de novos 
programas e fiscaliza aqueles em andamento a cada cinco anos. 

A Residência Médica é, atualmente, a maior, mais testada e melhor estruturada modalidade de formação 
profissional. Seu princípio básico é o do treinamento em serviço, em tempo integral,  sob supervisão de 
docente ou profissional qualificado. Desta maneira, o jovem profissional aprende o seu ofício exercendo 
plenamente a atividade médica, mas sob supervisão de indivíduo mais treinado, em ambiente de ensino e 
pesquisa.



Número de alunos nos programas de Residência Médica da UNIFESP, segundo
programa e ano de curso, 2006.

Programas R1 R2 R3 R4 R5 Vagas
Credenciadas

Vagas
Ocupadas

1 Alergia e Imunologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
2 Anestesiologia 8 8 5 - - 24 21
3 Cancerologia 2 2 - - - 4 4
4 Cancerologia Pediátrica 5 - - - - 10 5
5 Cardiologia 4 4 - - - 8 8
6 cardiologia - - - - - 2 -
7 Cirurgia Cardiovascular 1 1 - - - 8 2
8 Cirurgia da Mão 2 2 - - - 6 4
9 Cirurgia de Cabeça e Pescoço 2 2 - - - 4 4

10 Cirurgia do Aparelho Digestivo 2 2 - - - 4 4
11 Cirurgia Geral 16 18 - - - 44 34
12 Cirurgia Pediátrica 1 1 1 - - 3 3
13 Cirurgia Plástica 4 3 2 - - 12 9
14 Cirurgia Torácica 2 2 - - - 4 4
15 Cirurgia Vascular 2 2 - - - 4 4
16 Clínica Médica 33 33 - - - 66 66
17 Clínica Médica (Opcional) - - 2 - - 8 2
18 Dermatologia 6 - - - - 18 6
19 Dermatologia 6 6 - - - 0 12
20 Endocrinologia 4 4 - - - 8 8
21 Endocrinologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
22 Gastroenterologia 2 2 - - - 4 4
23 Gastroenterologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
24 Genética Médica 2 2 1 - - 6 5
25 Geriatria 2 2 - - - 4 4
26 Hematologia e Hemoterapia 

Pediátrica - - 1 - - 1 1
27 Hematologia-Hemoterapia 3 3 - - - 6 6
28 Infectologia 3 3 3 - - 9 9
29 Infectologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
30 Mastologia 3 2 - - - 6 5
31 Medicina de Família e 

Comunidade 3 4 - - - 16 7
32 Medicina do Adolescente - - 1 - - 1 1
33 Medicina Fetal - - 1 - - 1 1
34 Medicina Física e Reabilitação 3 3 3 - - 9 9
35 Medicina Intensiva 2 2 - - - 4 4
36 Medicina Intensiva Pediátrica - - 3 - - 3 3
37 Nefrologia 8 8 1 - - 16 17
38 Nefrologia - - - - - 1 -
39 Nefrologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
40 Neonatologia - - 5 - - 6 5
41 Neurocirurgia 3 3 2 2 2 15 12
42 Neurologia 5 - - - - 15 5
43 Neurologia 5 5 - - - 0 10
44 Neurologia Pediátrica - - - - - 2 -
45 Nutrologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
46 Obstetrícia e Ginecologia 12 12 10 - - 36 34
47 Oftalmologia 12 10 8 - - 51 30

(continua)



Número de alunos nos programas de Residência Médica da UNIFESP, segundo
programa e ano de curso, 2006. (continuação)

Programas R1 R2 R3 R4 R5 Vagas
Credenciadas

Vagas
Ocupadas

48 Ortopedia e Traumatologia 13 10 9 - - 39 32
49 Otorrinolaringologia 5 5 4 - - 15 14
50 Patologia 3 3 3 - - 9 9
51 Patologia Clínica / Medicina 

Laboratorial
1 - 2 - - 6 3

52 Pediatria 15 18 - - - 36 33
53 Pediatria (Opcional) - - - - - 1 -
54 Pneumologia 3 3 - - - 6 6
55 Pneumologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
56 Psicogeriatria - - 2 - - 2 2
57 Psicoterapia - - 2 - - 2 2
58 Psiquiatria 8 8 - - - 24 16
59 Psiquiatria da Infância e da 

Adolescência
- - 2 - - 2 2

60 Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem

11 11 11 - - 33 33

61 Radioterapia 2 2 1 - - 6 5
62 Reprodução Humana - - 1 - - 1 1
63 Reumatologia 2 3 - - - 6 5
64 Reumatologia Pediátrica - - 1 - - 1 1
65 Urologia 3 3 2 - - 9 8

Total 234 217 96 2 2 654 551

O Programa de Residência Médica na UNIFESP teve início em 1960, constituindo-se em um dos primeiros 
do país.  Implantados  progressivamente  desde  1960  até  hoje.  Em 2006  foram mantidos  65 programas 
credenciados pelo Conselho Nacional de Residência Médica. 

No ano de 2006, estes programas contaram com 234 médicos no 1º ano (R1), 217 no 2º (R2), 96 no 3º 
(R3), 2 no 4º (R4) e 2 no 5º (R5), totalizando 551 médicos, um aumento de 10,9% em relação ao ano de 
2005 (497 profissionais). Estes profissionais são procedentes de todas as partes do país. No ingresso dos 
candidatos aos seus programas de Residência Médica, a UNIFESP mantém a avaliação prática após a fase 
do exame teórico, onde o aluno pode mostrar habilidades adquiridas pela experiência em processos com 
amplos  recursos  tecnológicos  e  também com avaliações  de  questões  práticas  com a  observação  dos 
docentes especialistas.

1.2.2.2.2. Especialização / Aperfeiçoamento

Profissionais de outras áreas,  principalmente os formados em ciências humanas,  tais  como assistentes 
sociais,  psicólogos,  terapeutas  ocupacionais,  além  de  nutricionistas,  fisioterapeutas  e  enfermeiras, 
interessaram-se,  também,  por  estágios,  desenvolvendo  interfaces  de  trabalhos  com  projetos 
interdisciplinares. Estes estágios e cursos criados inicialmente no âmbito de ensino dos Departamentos se 
avolumaram nos últimos 10 anos. A partir de 1992 foram cadastrados formalmente pela UNIFESP os cursos 
de Aperfeiçoamento/Especialização com mais de 360 horas de duração. 

A qualidade do ensino e da prestação de serviços em saúde oferecidos pela UNIFESP desencadeou, pelos 
profissionais da área, uma enorme demanda por cursos de aperfeiçoamento/especialização.  Nos últimos 
anos houve uma grande expansão no número de cursos de Especialização e Aperfeiçoamento oferecidos, 
em 2006 foram ofertados 241 cursos (206 cursos de Especialização e 35 cursos de Aperfeiçoamento). O 
número de alunos matriculados nesses cursos atingiu 6.913 alunos (6.469 em Especialização e 454 em 
Aperfeiçoamento).



Número de alunos ingressantes e total de matriculados nos cursos de Aperfeiçoamento 
na UNIFESP, segundo curso, 2006.

No.Curso Carga
Horária

Ingressantes 
2006

Total de 
Matriculados

1Aleitamento Materno 180 - 2
2Atualização e Pesquisa em Cirurgia Plástica 3140 56 152
3Catarata 1584 7 13
4Catarata Congênita 912 1 1
5Ciências Aplicadas ao Aparelho Locomotor 200 27 92
6Cirurgia Refrativa 720 2 2
7Colo-Proctologia Cirúrgica Pediátrica 400 - 2
8Comunicação em Saúde 0 - 4
9Distúrbios da Comunicação Humana 360 1 5

10Doenças Externas e Córnea 840 7 12
11Eletrofisiologia Visual Clínica 440 1 2
12Endocrinologia Pediátrica e o Processo de Desenvolvimento 370 2 11
13Endocrinologia Pediátrica e os Distúrbios Metabólicos 380 2 5
14Entrevistas iniciais em saúde mental na infância e adolescência 220 - 2
15Fisioterapia Neurofuncional em Doenças Neuromusculares 350 7 12
16Fisioterapia Pneumofuncional em Doenças Neuromusculares 323 - 11
17Fitoterapia para Médicos 184 - 17
18Gestão e Controle Ambiental Aplicados aos Serviços de Saúde 194 17 17
19Glaucoma 800 7 15
20Infecção Relacionada à Assistência à Saúde 250 - 1
21Introdutório em Neuropsicologia 192 - 2
22Lentes de Contato e Refração 360 8 9
23Microcirurgia 200 3 6
24Neurocirurgia Pediátrica 1760 1 3
25Neuroftalmologia 480 3 4
26Oftalmopediatria 1152 4 4
27Oncologia Cirúrgica Pediátrica 800 - 2
28Oncologia Ocular 576 5 5
29Órbita 576 4 4
30Plástica Ocular 1010 5 5
31Retina e Vítreo 4320 5 10
32Ultra-sonografia Ocular 720 6 13
33Uveítes 768 4 5
34Vias Lacrimais 384 2 3
35Visão Subnormal 424 - 1

Total 187 454



Número de alunos inscritos e matriculados nos cursos de Especialização na UNIFESP, 
segundo curso, 2006.

No. Curso Carga
Horária

Ingres-
santes

Total de 
Matriculados

1 Acupuntura 768 - 4
2 Adolescência 880 - 1
3 Adolescência para Equipe Multidisciplinar I 1764 - 18
4 Adolescência para Equipe Multidisciplinar II 423 22 22
5 Alergia, Imunologia Clínica 4662 9 35
6 Algia Pélvica e Endometriose 440 - 2
7 Arritmia Clínica 3840 1 1
8 Aspectos Psicobiológicos do Trabalhador na Área de Transportes 512 - 8
9 Assistência Psicoprofilática em Medicina Fetal - Visão Interdisciplinar 740 - 9

10 Atendimento às Psicoses da Infância 540 - 12
11 Atividade Física Adaptada em Reabilitação 1060 2 6
12 Avançado de Diagnóstico por Imagem em Pediatria 1200 - 1
13 Avançado em Alergia e Imunologia Clínica 2024 2 5
14 Avançado em Endocrinologia Pediátrica e do Adolescente 1625 1 5
15 Avançado em Gastroenterologia Pediátrica 1432 1 6
16 Avançado em Hematologia Pediátrica 1292 2 3
17 Avançado em Nefrologia Pediátrica 1330 1 6
18 Avançado em Pneumologia Pediátrica I 960 - 2
19 Avançado em Reumatologia Pediátrica II 1152 1 4
20 Avançado em Terapia Intensiva Pediátrica 2900 6 15
21 Bases Fisiológicas e Metodológicas do Treinamento Desportivo - Extensivo - - 45
22 Bases Fisiológicas e Metodológicas do treinamento Desportivo - Intensivo - - 5
23 Biologia Celular e Histologia Geral Aplicada às Ciências Biológicas e da saúde 368 - 2
24 Biologia da Reprodução e Desenvolvimento 379 4 9
25 Cardiologia 4560 9 46
26 Cardiologia Infantil 1520 4 13
27 Ciências Aplicadas à Atividade Física 360 24 23
28 Cirurgia Cardiovascular 7800 - 2
29 Cirurgia da Mão e Membro Superior 4200 - 2
30 Cirurgia de Epilepsia 1480 1 3
31 Cirurgia do Joelho 1776 2 8
32 Cirurgia do Ombro e Cotovelos 2160 2 11
33 Cirurgia Plástica 9570 3 18
34 Cirurgia Torácica 2880 - 1
35 Cirurgia Vascular e Angiologia 5760 1 4
36 Clínica Médica 4768 13 52
37 Dependência de Drogas: Da Prevenção ao Tratamento 600 - 17
38 Dependência Química 360 40 108
39 Dependência Química - fora de sede RJ 360 - 48
40 Dependência Química - Virtual 400 35 121
41 Dermatologia - Áreas eletivas 624 13 31
42 Dermatologia Avançada 1040 1 4
43 Dermatologia Clínica e Cirúrgica 5760 6 6
44 Desenvolvimento em Medicina Chinesa e Acupuntura 700 - 27
45 Diagnóstico por Imagem 8640 3 18
46 Diagnóstico por Imagem do Abdôme 960 3 8
47 Diagnóstico por Imagem em Cabeça e Pescoço 960 - 1

(continua)



Número de alunos inscritos e matriculados nos cursos de Especialização na UNIFESP, 
segundo curso, 2006. (continuação)

No. Curso Carga
Horária

Ingres-
santes

Total de 
Matriculados

48 Diagnóstico por Imagem em Mama 960 - 2
49 Diagnóstico por Imagem em Medicina Nuclear 8640 - 2
50 Diagnóstico por Imagem em Neurologia 2400 4 23
51 Diagnóstico por Imagem em Pediatria 960 - 14
52 Diagnóstico por Imagem em Ressonância Magnética 1200 2 7
53 Diagnostico por Imagem em Tomografia Computadorizada I 1200 2 6

54
Diagnóstico por Imagem em Tomografia Computadorizada II Ressonância 
Magnética

1200 - 5

55 Diagnóstico por Imagem Músculo Esquelético 960 3 10
56 Diagnósticos e Procedimentos Invasivos em Mastologia 400 1 3
57 Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial 648 47 95
58 Distúrbios da Comunicação Humana: Campo Fonoaudiológico Módulo II 720 10 39
59 Distúrbios da Comunicação Humana: Campo Fonoaudiológico-Módulo I 1360 18 82
60 Doação e Transplante de Órgãos e Implante de Tecidos 448 33 54
61 Doenças Infecciosas e Parasitárias 2228 - 2
62 Dor 2880 2 8
63 Ecocardiografia 3542 4 21
64 Educação Continuada 504 - 8
65 Educação em Saude 400 19 52
66 Eletrofisiologia Clinica 3840 4 37
67 Endocrinologia Pediátrica e do Adolescente 3095 4 16
68 Endoscopia Digestiva 6156 3 13
69 Enfermagem Clínica e Cirúrgica 430 55 157
70 Enfermagem doTrabalho 624 42 153
71 Enfermagem em Cardiologia 558 92 172
72 Enfermagem em Centro Diagnóstico 600 - 7
73 Enfermagem em Dermatologia 360 - 41
74 Enfermagem em Emergência 540 18 25
75 Enfermagem em Nefrologia 640 60 206
76 Enfermagem em Nefrologia On-Line 560 38 38

77
Enfermagem em Oncologia - Áreas de Concentração em Saúde Adulto e do 
Idoso e Oncologia Pediátrica

720 - 13

78 Enfermagem em Saúde Pública 600 55 157
79 Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva 540 24 37
80 Enfermagem Gerontológica e Geriátrica 500 31 70
81 Enfermagem  Modalidade Residência 5600 - 42
82 Enfermagem Obstétrica 688 12 31
83 Enfermagem  Pediátrica e Neonatológica 660 - 24
84 Epidemiologia Hospitalar - Enfermagem 660 12 65
85 Farmacodependências - Proad 442 8 22
86 Fisiatria 3984 - 4
87 Física Médica 1920 1 6
88 Fisiologia do Exercício - Extensivo 360 346 796
89 Fisiologia do Exercicio - Intensivo 360 33 114

90
Fisiologia e Metodologia da Atividade Física Personalizada - Personal Training 
- Extensivo

- - 9

91
Fisiologia e Metodologia da Atividade Física Personalizada - Personal Training 
- Intensivo

- - 10

92 Fisioterapia em Clínica Médica 3600 51 99
93 Fisioterapia em Pneumologia 374 61 201

(continua)



Número de alunos inscritos e matriculados nos cursos de Especialização na UNIFESP, 
segundo curso, 2006. (continuação)

No. Curso Carga
Horária

Ingres-
santes

Total de 
Matriculados

94 Fisioterapia Motora Hospitalar e Ambulatorial 780 - 2
95 Fisioterapia Motora Hospitalar e Ambulatorial Aplicada a Neurologia 1068 10 27
96 Fisioterapia Motora Hospitalar e Ambulatorial Aplicada a Ortopedia 1070 15 61
97 Fisioterapia na Emergência 1726 - 27
98 Fisioterapia no Esporte 1800 10 30
99 Fisioterapia Respiratória 3378 35 101

100 Fisioterapia Respiratória Pediátrica e Neonatal 1680 12 34
101 Fixadores Externos 2800 2 8
102 Fonoaudiologia em Reabilitação Neurológica 800 - 1
103 Gastroenterologia Cirúrgica 11520 1 10
104 Gastroenterologia Clínica 3860 4 11
105 Gastroenterologia Pediátrica 3836 5 22
106 Gastroenterologia Pediátrica para Nutricionistas 1840 2 6
107 Genética Médica 1120 - 9
108 Gerenciamento de Serviços de Enfermagem 504 48 169
109 Geriatria 1040 8 20
110 Geriatria e Gerontologia 360 61 85
111 Gerontologia 1910 10 30
112 Gestão do Comportamento 360 - 69
113 Ginecologia Endócrina e Climatério 400 - 14
114 Hematologia e Hemoterapia 1800 6 25
115 Hematologia Pediátrica 2422 5 10
116 Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista 3840 2 15
117 Hidroterapia em Doenças Neuromusculares 748 - 11
118 Histeroscopia 400 1 10
119 Infectologia Pediátrica 1175 4 14
120 Informática em Enfermagem 820 - 8
121 Informática em Saúde 444 16 17
122 Intervenção Fisioterapêutica nas Doenças Neuromusculares 376 41 42
123 Mastologia 400 5 15
124 MBA em Economia e Gestão em Saúde 360 51 119
125 Medicina Chinesa - Acupuntura 396 18 28
126 Medicina Comportamental - Multidisciplinar 436 46 98
127 Medicina de Urgência e Terapêutica 1680 - 1
128 Medicina Desportiva 400 41 53
129 Medicina do Sono 1000 9 33
130 Medicina e Cirurgia do Pé 2400 - 5
131 Medicina Farmacêutica 460 50 53
132 Medicina Intensiva 13252 2 10
133 Morfologia Desordens da ATM e Músculos da Mastigação 1200 - 13
134 Nefrologia 5120 2 4
135 Nefrologia Pediátrica 2660 7 21
136 Neonatologia 3140 6 14
137 Neurofisiologia Clínica 1160 - 3
138 Neurologia Infantil 4210 3 9

(continua)



Número de alunos inscritos e matriculados nos cursos de Especialização na UNIFESP, 
segundo curso, 2006. (continuação)

No. Curso Carga
Horária

Ingres-
santes

Total de 
Matriculados

139 Neuropsicologia 520 - 17
140 Neurorradiologia Intervencionista 3600 1 2
141 Nutrição e Saúde na Pobreza: Uma Abordagem Interdisciplinar 353 18 26
142 Nutrição em Saúde Pública 1760 4 9
143 Nutrição na Infância e Adolescência para Médicos e Nutricionistas 360 40 56
144 Nutrologia Pediátrica 1920 2 5
145 O Aparelho Locomotor no Esporte 396 59 142
146 Oftalmologia 8640 2 14
147 Oncohematologia Pediátrica e Transplante de Medula Óssea 5174 - 5
148 Oncologia Clínica 2248 2 8
149 Oncologia Pediátrica 8589 - 18
150 Oncologia Pélvica 400 - 5
151 Organização de Serviços para Dependência Química 360 - 2
152 Ortopedia e Traumatologia 3000 - 19
153 Ortopedia e Traumatologia do Esporte 1800 4 12
154 Ortopedia Oncológica 6400 - 1
155 Ortopedia Pediátrica 2160 - 3
156 Otologia 1040 2 4
157 Otoneurologia 1040 3 5
158 Otoneuropsicologia 450 - 16
159 Otorrinolaringologia 2680 3 18
160 Otorrinolaringologia - Laringe e Voz 1040 - 1
161 Otorrinolaringologia Pediátrica 1370 1 5
162 Patologia Clínica 1360 6 9
163 Patologia do Trato Genital Inferior 400 9 28
164 Patologias da Coluna Vertebral 5280 1 4
165 Patologias do Quadril - Adulto 2052 2 7
166 Perfusão 1650 12 42
167 Pneumologia 5579 5 16
168 Pneumologia Pediátrica 1960 2 14
169 Promoção de Saúde e Prevenção de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 368 20 37
170 Psicologia da Infância 746 5 28
171 Psicologia da Saúde 3840 9 30
172 Psicologia e Psicanálise em Oncologia Pediátrica - Multiprofissional 360 - 26
173 Psicoterapia Ambulatorial: Cuidados Primários em Saúde Mental 640 10 31
174 Psicoterapia de Orientação Psicanalítica 1584 - 13
175 Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais 550 - 32
176 Reabilitação Gerontológica 960 4 4
177 Reumatologia para Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais I 1980 6 21
178 Reumatologia para Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais II 990 - 2
179 Reumatologia para Médicos 3960 2 14
180 Reumatologia Pediátrica 2304 1 2
181 Rinologia 1040 2 5
182 Saúde Coletiva 480 - 3
183 Saúde da Família 400 - 73
184 Saúde da Família - fora de sede (Caraguatatuba) - 8 8

(continua)



Número de alunos inscritos e matriculados nos cursos de Especialização na UNIFESP, 
segundo curso, 2006. (continuação)

No. Curso Carga
Horária

Ingres-
santes

Total de 
Matriculados

185 Saúde Mental e Qualidade de Vida no Hospital Geral e Aplicada a Nefrologia 552 - 30
186 Saúde Mental no Hospital Geral 360 7 7
187 Saúde, Nutrição e Alimentação Infantil - Enfoque Multiprofissional 1900 18 40
188 Serviço Social em Hospital Universitário 360 33 57
189 Serviço Social em Saúde Mental 1845 1 5
190 Teorias e Técnicas Terapêuticas Aplicadas na Sala de Espera Ambulatorial 568 - 29
191 Teórico- Prático em Citotecnologia Genital e Mamária 400 4 4
192 Terapia da Mão e Membro Superior 1224 1 1
193 Terapia Familiar em Hospital 648 19 46
194 Terapia Intensiva Neonatal 2740 6 13
195 Terapia Intensiva Pediátrica 5760 8 18
196 Terapia Ocupacional em Reabilitação 1272 7 12
197 Terapia Ocupacional em Saúde Mental 3840 6 26

198
Terapias Cognitivas para o Tratamento de Dependentes de Álcool e Outras 
Drogas

600 14 30

199 Transplante renal 2800 2 2

200
Tratamento da Incontinência Urinária e Reabilitação do Assoalho Pélvico em 
Ginecologia p/ Fisioterapeutas

400 31 53

201 Tratamento Multidisciplinar da Obesidade e os Aspectos Psicobiológicos 500 - 24
202 Traumatologia Ortopédica 2800 2 7
203 Unidade Coronariana e Emergências Cardiológicas 1920 - 13
204 Uroginecologia 400 8 21
205 Urologia 2880 - 1
206 Vigilância e Controle da Tuberculose 412 21 25

Total 2.278 6.469

A UNIFESP desenvolve junto ao seu Departamento de Informática em Saúde cursos de especialização e 
extensão à distância com ampla utilização de novas tecnologias, como a Internet e multimídia, pesquisa on-
line, abrindo a possibilidade da “Universidade Virtual”, com preceptores altamente qualificados, a alunos de 
qualquer parte do mundo. No ano de 2006 estiveram matriculados nesses cursos 4.224 alunos.

1.3. EXTENSÃO

As atividades de extensão da UNIFESP têm sido caracterizadas por projetos multidisciplinares  de atenção 
primária e secundária à saúde  que levam  nossos alunos a enfrentar a realidade da estrutura de serviços e 
necessidades em saúde da população. 

Os resultados destes trabalhos têm se mostrado amplamente positivos, conquistando o apoio e incentivo do 
corpo docente, discente e administrativo, o que tem motivado a Pró-Reitoria de Extensão da UNIFESP a 
assumir sempre novos desafios. 

Para  que  os  projetos  citados  e  todas  as  atividades  extra  muros  possam ser  organizados  de  maneira 
planejada,  informatizada  e  coerente  frente  às  necessidades  da  instituição,  a  Pró-Reitoria  de  Extensão 
mantém várias atividades.



1.3.1. Atividades Assistenciais

Juntos, Hospital São Paulo e o Hospital da Vila Maria treinaram 300 alunos de graduação (5ª. e 6ª. séries 
do curso de Medicina e 4ª. série do curso de Enfermagem), além de 497 alunos da Residência Médica, os 
alunos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu, com envolvimento direto no trato do paciente ou em outras 
práticas hospitalares. Somam-se à força de trabalho nossos docentes e médicos contratados.

1.3.1.1. Hospital São Paulo

O  Hospital  São  Paulo,  inaugurado  em  1940,   é  o  hospital-universitário  da  UNIFESP.  É  gerido  pela 
Associação  Paulista  para  o  Desenvolvimento  da  Medicina-SPDM,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos, 
reconhecida como de utilidade pública, Federal, Estadual e Municipal.

A partir do 3º ano médico, as matérias curriculares ministradas no interior do hospital aumentam de 65% a 
88% no 4º ano, 93,3% no 5º ano e 100% no 6º ano. O mesmo fato pode ser observado no currículo dos 
demais cursos. 

O Hospital São Paulo atende diariamente cerca de 4.500 pacientes e é responsável pela cobertura de uma 
área com mais de 5 milhões de habitantes.  Não bastassem os números grandiosos,  o HSP tem ainda 
grande importância na formação dos quadros profissionais de saúde no País.

1.3.1.2. Hospital Municipal Vereador José Storopolli (Hospital de Vila Maria)

Em 31 de Julho de 1992 a Prefeitura de São Paulo e a Escola Paulista de Medicina celebraram, entre si, 
convênio  por  prazo  indeterminado  tendo  por  objeto  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),  como  conseqüência  de  aditamento  ao  convênio 
mencionado.

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. 

1.3.1.3. Hospital Pirajussara

Em 4 de junho de 1998 o governador Mário Covas promulgou a lei complementar nº 846 que dispõe sobre 
as Organizações Sociais (públicas, não-estatais, sem fins lucrativos), aprovada pela Assembléia Legislativa 
do Estado; assim, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM  pôde ser habilitada 
como tal, credenciando-se a receber e gerenciar um hospital construído e equipado pelo Estado.

Este hospital é o mais produtivo de todas as organizações estaduais com atendimento 100% SUS. Realiza 
procedimentos de alta complexidade como cirurgias cardíacas e oftálmicas. O atendimento ambulatorial da 
instituição chega a 15 mil pessoas por mês. Possui, desde 2003, o certificado de Acreditação Hospitalar em 
nível I.

1.3.1.4. Hospital Estadual de Diadema
 

O Hospital Geral de Diadema começou a ser gerido pela UNIFESP em 2000, através de convênio com a 
Secretaria de Estado da Saúde e a interveniência da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina.



O convênio,  assinado  em 23  de  agosto  de  2000,  deu  a  UNIFESP uma gestão  inicial  de  cinco  anos, 
renovável no final do período. A repetição da parceria entre UNIFESP e a Secretaria de Estado da Saúde se 
deu graças ao excelente trabalho da UNIFESP/SPDM junto ao Hospital Geral de Pirajussara. Seguindo este 
modelo administrativo, o hospital chega a  11 mil atendimentos ambulatoriais por mês e também realiza 
procedimentos de alta complexidade.
 

Sete municípios do ABCD - Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - são beneficiados com o hospital. 

1.3.1.5. Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo
 
Em agosto de 2004 o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes foi reaberto ficando 
sob a coordenação do médico Nacime Salomão Mansur, supervisor de Hospitais Afiliados da Associação 
para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM)/UNIFESP).

O  hospital  ganhou  ambulatórios  especializados,  permitindo  a  realização  de  procedimentos  de  alta 
complexidade. As novas alas, ficarão sob o gerenciamento da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
que assinou convênio com o Governo do Estado para atender, exclusivamente, a pacientes do SUS. 

A presença da Universidade Federal  de São Paulo beneficia a população local  e das cidades vizinhas 
(cerca  de  2,5  milhões  de  pessoas  de  Mogi  das  Cruzes,  Suzano,  Poá,  Ferraz  de  Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema), sobretudo pela especialização do corpo clínico e 
pelo acesso imediato às novidades da pesquisa acadêmica na área de saúde. 

1.3.1.6. Maternidade do Embu

A Maternidade do Embu - Alice Campos Mendes Machado, é mais uma unidade de saúde vinculada a 
gestão SPDM / Universidade Federal de São Paulo com grande impacto no atendimento da população de 
Embu e cidades próximas.

1.3.1.7.  Centro de Saúde de  Vila Mariana

A  parceria  entre  a  UNIFESP  e  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  de  São  Paulo,  objetivando  o 
desenvolvimento de atividades no Centro de Saúde Vila Mariana, visa a construção do Distrito Docente-
Assistencial, que abrange seis regiões administrativas do Núcleo 5, área  que inclui o Hospital São Paulo. 
Constitui-se em mais uma iniciativa da UNIFESP com a finalidade de avançar nesse processo, superando 
obstáculos identificados a partir de experiências anteriores.

O Centro de Saúde Dr. Lívio Amato é uma unidade de grande porte que opera por meio de uma parceria 
entre a Secretaria de Estado da Saúde a UNIFESP, recebendo nossos alunos de graduação (Medicina, 
Enfermagem e Fonoaudiologia).

Fornece  treinamento,  para  aqueles  que  ainda  podem ser  recolocados  no mercado,  em computação  e 
telemarketing. Mas não é só na área de assistência que o Lar Escola se destaca. Ele também oferece oito 
cursos de especialização para 75 alunos. 

1.3.1.8. COLSAN - Sociedade Beneficente de Coleta de Sangue 

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, 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.

1.3.2. Atividades Assistenciais Extra muros

As  atividades  externas  são  normalmente  iniciadas  por  força  de  convênios  celebrados  com  entidades 
filantrópicas,  sem fins  lucrativos,  e  objetivam garantir  à  comunidade um atendimento  médico-hospitalar 
digno e de excelência.  Muitas  das atividades fazem parte  da  política  extra muros da instituição e são 
desenvolvidas com recursos próprios.

Sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão, 23 programas e 100 projetos de extensão foram mantidos 
no ano passado. Estes programas assistenciais têm se destacado,  tendo em vista os resultados positivos 
para a população carente e o público em geral: 

1.3.2.1. Programas de Extensão e respectivos Projetos

1.3.2.1.1.  Programa:  Assistência  Integrada  à  Criança  e  ao  Adolescente  com  Doença 
Reumática e aos Seus Familiares 

1.3.2.1.1.1. Capacitação de Um Grupo de Familiares (mães e pais) de Crianças e Adolescentes com 
Doenças Reumáticas Para a Orientação de outros Pais com o Mesmo tipo de Problema 

1.3.2.1.2. Programa: Avaliação Nutricional de Adolescentes Atletas Praticantes de Ginástica 
Olímpica

1.3.2.1.2.1. Ambulatório de Nutrição Esportiva: Atendimento Multidisciplinar a Adolescentes Atletas 

1.3.2.1.2.2. Ambulatório da Adolescência Geral: Atendimento Multidisciplinar a Adolescentes de Baixo 
Peso e Baixa Estatura 

1.3.2.1.3.  Programa:  Atenção  e  Atendimento  Transdisciplinar  à  Gestante  Adolescente  e 
seus Bebês Acompanhados de - a 3 anos de Idade 

1.3.2.1.3.1.  Projetos  nas  áreas:  Médica,  Odontológica,  Fonoaudiológica,  Nutricional,  Fisioterápica, 
Terapia Ocupacional, Psicológica e Pedagógica
Departamento: Pediatria 

1.3.2.1.4 - Programa: Campanhas Públicas da Pró-Reitoria de Extensão

1.3.2.1.5 – Programa:  Centro de Assistência e Educação em Enfermagem/CAENF

1.3.2.1.5.1. Aplicação do Método Krieger-Kunz de Re-padronização Energética

1.3.2.1.5.2. Assistência Psicológica em Psicoterapia Breve

1.3.2.1.5.3. Consulta de Aconselhamento Genético às Gestantes de Risco para Anomalia Fetal

1.3.2.1.5.4.  Consulta  de  Enfermagem na Saúde do Adulto  com Ênfase no Tratamento  de Feridas 
Crônicas Curativos Crônicos

1.3.2.1.5.5.  Projeto:  Consulta  de  Enfermagem  na  Saúde  do  Adulto  e  Criança  com  Ênfase  nos 
Distúrbios da Micção

1.3.2.1.5.6.  Consulta  de  Enfermagem  Obstétrica  a  Gestante,  Puérperas  e  Recém-Nascidos  e 
orientações sobre a amamentação

http://doencareumatica.htm/
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1.3.2.1.5.7. Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Processo de Envelhecimento / NEPPE

1.3.2.1.5.8. Núcleo Interdisciplinar de Educação em Diabetes / NIED

1.3.2.1.5.9. Visita Domiciliária ao Idoso Favelado 

1.3.2.1.6. - Programa: Centro de Recuperação e Educação Nutricional/CREN

1.3.2.1.6.1. Avaliação das Alterações Endócrinas e Metabólicas em Crianças Desnutrida

1.3.2.1.6.2. Avaliação das Intercorrências de Crianças Desnutridas Atendidas no CREN

1.3.2.1.6.3. Influência das Doenças Associadas e da Ingestão Alimentar no Ganho de Peso e Estatura 
em Crianças Desnutridas Atendidas no CREN

1.3.2.1.6.4. Levantamento da Situação Nutricional de Crianças Atendidas em Creches ou Moradores de 
Favelas da Região sul de São Paulo às Famílias 

1.3.2.1.6.5.  Projeto  Avaliação  da  Situação  socioeconômica  de  Famílias  com Crianças  Desnutridas 
Atendidas no CREN, para Futuras Intervenções Junto as Famílias 

1.3.2.1.7. Programa: Extensão Interdisciplinar no Município de Cananéia São Paulo

1.3.2.1.7.1. Oficinas educativas com crianças

1.3.2.1.7.2. Oficinas educativas com escolares

1.3.2.1.7.3. Projeto Esporte

1.3.2.1.7.4. Informática básica para adolescentes

1.3.2.1.7.5. Etiqueta para adolescentes/mulheres 

1.3.2.1.7.6. Hipertensão arterial, diabetes e morbidade referida

1.3.2.1.7.7. Curso de primeiros socorros

1.3.2.1.7.8. Produção de material didático para curso de primeiros socorros

1.3.2.1.7.9.  Produção  de  material  didático  para  Agentes  Comunitários  de  Saúde  do  Programa  de 
Saúde da Família e para comunidade

1.3.2.1.8. Programa: Integração Docente Assistencial da UNIFESP/EPM com a Associação 
dos Cavaleiros da Ordem de Malta de São Paulo e Brasil Meridional/PIDA-CACM

1.3.2.1.8.1. Assistência de Saúde à criança em Creche 

1.3.2.1.8.2. Saúde do Escolar 

1.3.2.1.8.3. Projeto: Consulta em Puericultura

1.3.2.1.9. Programa: Integração Docente Assistencial-Embu/PIDA-Embú

1.3.2.1.9.1. Desenvolver

1.3.2.1.9.2. Desenvolvimento de Ações Inclusivas no Município de Embu, São Paulo

1.3.2.1.9.3. O Ensino de Graduação e Pós-Graduação

1.3.2.1.10.  –  Programa:  Integração  Universidade  Escola:  Fonoaudiologia  Escolar     
 

1.3.2.1.10.1. Estimulação da Linguagem em Pré-Escolares por Meio da Leitura de Histórias Infantis 

http://fonoaudiologiaescolar.htm/
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1.3.2.1.10.2. Identificação de Fatores de Risco para o Desenvolvimento da Linguagem em Pré-
Escolares 

1.3.2.1.10.3. Educação Continuada para Professores: O desenvolvimento Infantil e a Linguagem Oral 

1.3.2.1.10.4. Educação Continuada para Professores: As Funções da Linguagem Oral e Suas Bases 
Para o Aprendizado da Linguagem Escrita 

1.3.2.1.11. Programa: Lar Escola São Francisco/Centro de Reabilitação 

1.3.2.1.11.1. Grupo de Amputações e Próteses

1.3.2.1.11.2.  Grupo de Familiares  e Cuidadores de Pacientes com Paralisia  Cerebral  Hospital  São 
Paulo 

1.3.2.1.12. Programa: Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades - Toda Hora é Hora de 
Cuidar 

1.3.2.1.12.1. Avaliação da Efetividade da Cartilha Toda Hora é Hora de Cuidar 

1.3.2.1.12.2. Avaliação da Ficha de Acompanhamento dos Cuidados para a Promoção da Saúde da 
Criança

1.3.2.1.12.3. Avaliação da Capacidade do Projeto Nossas Crianças: Janelas de Oportunidade 

1.3.2.1.12.4. Impacto das Tecnologias do Projeto Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades Sobre 
os Cuidados Familiares 

1.3.2.1.13. Programa: Núcleo de Educação – NEPS

1.3.2.1.13.1. Saúde da Família – PSF 

1.3.2.1.14. Programa: Saúde Coletiva na Assistência e Prevenção de Defeitos Congênitos 

1.3.2.1.14.1. Assistência de Enfermagem em Aconselhamento Genético-Reprodutivo

1.3.2.1.14.2. Repercussões dos Defeitos Congênitos na Família

1.3.2.1.14.3. Projeto: Exposição Ocupacional e Risco fetal

1.3.2.1.14.4. Projeto: Gestação e Riscos Biológicos

1.3.2.1.14.5. Projeto: Doenças Crônicas e Risco Fetal 

1.3.2.1.15. Programa: Orientação e Atendimento a Dependentes (Álcool e Drogas) / PROAD

1.3.2.1.15.1. Assistência a Dependentes 

1.3.2.1.15.2. Atendimento a Compradores Patológicos

1.3.2.1.15.3. Tratamento de Sexo Patológico

1.3.2.1.15.4. Tratamento de Jogo Patológico

1.3.2.1.16. Programa: Prevenção e Tratamento dos Desvios Nutricionais em Adolescentes 
Matriculados em Escolas Técnicas Profissionalizantes 

1.3.2.1.16.1.  Projeto:  Ambulatório  de  Saúde  ao  Adolescente  com  Desvio  Nutricional  (Obesidade, 
Sobrepeso, Baixo Peso e Estatura Baixa) 

1.3.2.1.17.  Programa:  Prevenção  e  Tratamento  dos  Desvios  Nutricionais  (Avaliação 
Nutricional de Escolares com o Objetivo de Fazer o Diagnóstico Precoce da Obesidade, 
Baixo Peso e/ou Baixa Estatura, Oferecendo Apoio ao Tratamento)     

http://prevencaotecnicasprofissionalizantes.htm/
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1.3.2.1.17.1. Ambulatório de Adolescência em Geral:  Atendimento a Adolescentes de Baixo Peso e 
Baixa Estatura 

1.3.2.1.17.2. Ambulatório da Obesidade: Atendimento Multidisciplinar a Adolescentes Obesos 

1.3.2.1.18. Programa: Quixote     

1.3.2.1.18.1. Atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua da região da Cracolândia 
(zona central de São Paulo)

1.3.2.1.18.2. Hip Hópera: Uma experiência de Alquimia Social

1.3.2.1.19. Programa: Saúde Modelo 

1.3.2.1.19.1. Ambulatório Saúde Modelo: Atendimento Multidisciplinar a Adolescentes Modelos 

1.3.2.1.19.2. Prevenção Integrada a Saúde de Modelos 

1.3.2.1.20. Programa: UNIFESP Virtual

1.3.2.1.20.1. Cursos On-Line de Extensão e Educação Continuada

1.3.2.1.20.2. Seminários On-Line

1.3.2.1.20.3. Guias de Auto-estudo 

1.3.2.1.20.4. Simulados On-Line

1.3.2.1.20.5. Biblioteca On-Line

1.3.2.1.21. Programa: Universidade Aberta à Terceira Idade/UATI

1.3.2.1.21.1. UATI Virtual Aberta à Terceira Idade
(F)
1.3.2.1.22. Programa: Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas/UNIAD

1.3.2.1.22.1. Independência 

1.3.2.1.22.2. Cuida 

1.3.2.1.22.3. Unidade Comunitária de Álcool e Drogas (UCAD) no Jardim Ângela

1.3.2.1.23. Programa:  Xingú

1.3.2.1.23.1.  Construção  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  do  Xingu:  Uma  Proposta  de 
Reestruturação da Atenção à Saúde dos Povos Indígenas no Contexto do SUS

1.3.2.1.23.2. Formação em Enfermagem Indígena - Pólo Xingú/MT

1.3.2.1.23.3. Imunização no Parque Indígena do Xingu

1.3.2.1.23.4. Xingu e os alunos da EPM 

1.3.2.2. Projetos não Vinculados a Programas

1.3.2.2.1. Projeto Argolas 

1.3.2.2.2. Atuação Interdisciplinar em Audição, Linguagem e Educação para a Inclusão do Aluno Surdo no 
Ensino Regular

1.3.2.2.3. Avaliação da Linguagem Receptiva em Pré-Escolares: Um Estudo Longitudinal

1.3.2.2.4. Avaliação do Vocábulo Receptivo em Pré-Escolares Recém Ingressos na Educação Infantil 

1.3.2.2.5. Avaliação e Intervenção com Famílias 

http://independencia.htm/
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1.3.2.2.6. Capacitação de Docentes de Enfermagem na Área de Álcool e Drogas e Inserção do Conteúdo no 
Currículo  de  Graduação  em  Enfermagem,  de  25  Universidades  Federais,  Estaduais  e  Particulares 
Brasileiras 

1.3.2.2.7. Corporalidade e Saúde

1.3.2.2.8. Educação Continuada aos Pais das Crianças e Adolescentes com Câncer 

1.3.2.2.9. Educar

1.3.2.2.10. Escola Promotora de Saúde 

1.3.2.2.11. Estudo de Prevalência para Toxoplasmose e Rubéola entre Gestantes Atendidas em Unidades 
Básicas do Município de São Paulo 

1.3.2.2.12. Germinar 

1.3.2.2.13. Inclusão Social e Terceira Idade 

1.3.2.2.14. Integração e Reintegração do Adolescente e Desenvolvimento Ocupacional - Pirado 

1.3.2.2.15. Integração Educação e Fonoaudiologia 

1.3.2.2.16. Lá fora

1.3.2.2.17. Linguagem Receptiva: Uma Proposta de Intervenção

1.3.2.2.18. Massagem e Estimulação de Bebês

1.3.2.2.19. Menor pelo Esporte Maior 

1.3.2.2.20. Projeto Nascer 

1.3.2.2.21. O Desenvolvimento Infantil: Estudos dos Indicadores e Mecanismos de Proteção para a Criança 
de Risco 

1.3.2.2.22. Prática da Visão Sanitarista, um Percurso Transformador

1.3.2.2.23. Práticas I  nter e Transdisciplinares de Cidadania - Quíron   

1.3.2.2.24. Promovendo a alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos

1.3.2.2.25. Projeto Quíron

1.3.2.2.26. Saber Cuidar 

1.3.2.2.27. TV UNIFESP  

http://tvunifesp.htm/
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2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – Metas Físicas e Financeiras

2.1. ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

No  ano  de  2006,  as  despesas  foram executadas  de  acordo  com  sua  classificação  funcional-
programática, permitindo a Autarquia atender aos compromissos decorrentes de suas atividades 
com os recursos oriundos do Orçamento da União,  segundo os programas previstos:

Os programas de trabalho consignados no orçamento foram os seguintes:

2.2. Metas da Instituição

Apresentamos abaixo a descrição dos programas, das ações administrativas, os produtos, tipo de 
ação,  objetivos e metas físicas e financeiras previstas e executadas.

PROGRAMA 1073 - UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI

OBJETIVO: Reformar a educação superior e estruturar as Instituições Federais de Ensino, preparando-as 
para as tendências de futuro, ampliando com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à 
extensão,  com  vistas  a  disseminar  o  conhecimento  e  promover  condições  para  o  desenvolvimento 
sustentável do País.

PÚBLICO ALVO: Alunos e Professores das Instituições Federais de Ensino Superior- IFES.

Ação: 01.002079.12.364.1073.4009.0035 - Funcionamento de Cursos de Graduação

DESCRIÇÃO:  Manutenção da Infra-estrutura física do Campus, manutenção dos serviços terceirizados,  
pagamento dos serviços Público e de Pessoal Ativo.

OBJETIVO: 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  
pautadas em regras curriculares.

PRODUTO: Aluno Matriculado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 1.301  -   Meta Realizada 1.517

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
PESSOAL - FONTE - TESOURO (112) F 154.547.825,00 20.653.522,00 0,00 175.201.347,00 
CUSTEIO -  FONTE - TESOURO (112) F 20.685.495,00  -471.414,00   20.214.081,00 
CUSTEIO -  FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) F 5.243.024,00 1.775.681,00 0,00     4.475.870,18 

    
SUBTOTAL  180.476.344,00 22.429.203,00 -471.414,00 199.891.298,18

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento- SPO/MEC na elaboração da  
Proposta  Orçamentária  2006,  atividades  de  manutenção  dos  cursos  executadas  de  acordo  com  o 
planejamento, com abertura de novos cursos e manutenção do sistema de cotas.



Ação: 01.002069.12.122.1073.09HB.0001 – Contribuição da União, de suas Autarquias  e Fundações 
para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
 
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 n.º 10.887, de 18 de 
junho de 2004.

OBJETIVO: 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 artigo 8º da Lei  nº.  
10.887, de 18 de  junho de 2004.

TIPO DE AÇÃO: Operações Especiais

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
PESSOAL – Obrigações Patronais - FONTE - 
TESOURO (112, 100) F 31.684.575,00 2.918.000,00 0,00

    34.602.575,0
0 

Justificativa:  meta prevista pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão, execução acima do  
previsto em atendimento a necessidade de custeio em cumprimento à legislação em vigor.

Ação: 01.002076.12.364.1073.4002.0035 - Assistência ao Educando do Ensino de Graduação
 
DESCRIÇÃO:  Fornecimento de Alimentação, atendimento médico - odontológico, alojamento e transporte,  
dentro outras iniciativas típicas de assistência social ao educa do, cuja concessão seja pertinente sob o  
aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.

OBJETIVO: Apoiar  os  estudantes  do  ensino  de  graduação,  mantendo,  a  critério  da  instituição,  os  
restaurantes Universitários, as casas de estudantes, e a Assistência  Médico Odontológica.

PRODUTO: Aluno Assistido

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 115  -  Meta Realizada  1.206

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução

CUSTEIO - FONTE - TESOURO (100) F 20.218,00 0,00 0,00
            20.218,
00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC na elaboração 
da Proposta  Orçamentária  2006,  atividades  de  assistência  executadas  acima do  previsto  mesmo com 
recursos insuficientes por partilhar o restaurante universitário com a estrutura da mantenedora do hospital  
universitário e por partilhar o atendimento médico e psicopedagógico com o quadro de de profissionais da 
área da saúde do complexo.

Ação: 01.002081.12.364.1073.6373.0035 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das 
IFES

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

OBJETIVO:  Recuperar,  manter  e/ou  modernizar  a  infra-estrutura  física  das  IFES e dos  Hospitais  de  
Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade.  Inicio da  
primeira fase das obras do Campus Baixada Santista.

PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade



Meta Prevista  2 -  Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CAPITAL - FONTE - TESOURO (112) F 4.262.456,00 0,00 0,00     4.262.456,00 
CAPITAL - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) F 946.595,00 0,00 0,00        427.437,09 
     
SUBTOTAL  5.209.051,00 0,00 0,00     4.689.893,09 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPO/MEC na elaboração 
da  Proposta  Orçamentária  2006,  atividades  de  modernização  e  manutenção  de  áreas  comuns  da 
universidade onde outros recursos de órgãos de fomento não poderiam ser utilizados.

Ação: 01.008411.12.364.1073.6373.0266 - Modernização e Recuperação da  Infra-Estrutura Física das 
IFES - São José dos Campos
 
DESCRIÇÃO:  Restauração/Modernização das Edificações/Instalações, com vistas a uma adequada estado  
de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma e adaptação, bem como 
aquisição  e/ou  reposição  de  materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às  pequenas  obras,  observados  os  
limites da legislação vigente.

OBJETIVO:  Recuperar,  manter  e/ou  modernizar  a  infra-estrutura  física  das  IFES e  dos  Hospitais  de  
Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade. Doação da  
Prefeitura do Município de São José dos Campos
de uma área para implantação do seu Instituto de Biotecnologia ItecBio.   

PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  1 -  Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F         500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta Orçamentária 2006, atividades de modernização e manutenção de áreas comuns da universidade 
onde outros recursos de convênios ou parceria com a prefeitura não poderiam ser utilizados.

Ação: 01.008412.12.364.1073.6373.0270 -  Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das 
IFES - Hospital Municipal Vereador José Storopoli

DESCRIÇÃO:  Restauração/Modernização das Edificações/Instalações, com vistas a uma adequada estado  
de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma e adaptação, bem como 
aquisição  e/ou  reposição  de  materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às  pequenas  obras,  observados  os  
limites da legislação vigente.

OBJETIVO:  Recuperar,  manter  e/ou  modernizar  a  infra-estrutura  física  das  IFES e  dos  Hospitais  de  
Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade. Aquisição  
de equipamentos para o Hospital Municipal  Vereador José Storopoli.  

PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade



Meta Prevista 1 - Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução

CAPITAL - FONTE - TESOURO (100) F          100.000,00 0,00 0,00 
          100.000,
00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta Orçamentária de 2006, atividades de modernização e manutenção de áreas comuns de hospital  
universitário do complexo onde não haviam outros recursos de convênios ou parceria com a prefeitura.

Ação: 01.008413.12.364.1073.6373.0292 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das 
IFES - Núcleo Assistência à Saúde
 
DESCRIÇÃO:  Restauração/Modernização das Edificações/Instalações, com vistas a uma adequada estado  
de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma e adaptação, bem como 
aquisição  e/ou  reposição  de  materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às  pequenas  obras,  observados  os  
limites da legislação vigente.

OBJETIVO:  Recuperar,  manter  e/ou  modernizar  a  infra-estrutura  física  das  IFES e dos  Hospitais  de  
Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade. Esta ação  
foi alterada para Apoio da Manutenção das IFES destinada a atender os cursos seqüenciais de formação  
específica de Gestão em Saúde e de Educação e Comunicação em Saúde.
 
PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 2  -  Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F         770.000,00 0,00 0,00   770.000,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  modernização  e  manutenção  de  áreas  comuns  de 
Assistência e de Ensino para adequação das atividades  as quais se destina. 

Ação: 01.002081.12.364.1073.6373.0035 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física das 
IFES - Emenda
 
Não foi liberado o limite para empenho desta emenda

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (100) F         250.000,00 0,00 0,00 0,00 

Ação: 01.008409.12.364.1073.4009.0056 – Funcionamento de Cursos de Graduação – Campus 
Baixada Santista

 
DESCRIÇÃO :  Manutenção da Infra-estrutura física do Campus, manutenção dos serviços terceirizados,  
pagamento dos serviços público e de Pessoal Ativo. 

OBJETIVO: 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  
pautadas em regras curriculares.  Números de Alunos da Graduação do Campus Baixada Santista do 1º  
Ano dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional.



PRODUTO: Aluno Matriculado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 1 -  Meta Realizada  177

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (100) F         300.000,00 0,00 0,00   300.000,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  adequação,  infraestrutura,  implantação,  equipamento  e  
funcionamento de cursos em novo campus. Adequação da estrutura para as atividades  as quais se destina.  
Os alunos beneficiados são apenas os das primeiras turmas de cada curso.

Ação: 01.008410.12.364.1073.6368.0176 - Instrumental para Ensino e Pesquisa - Unidade de Urologia

DESCRIÇÃO:  Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Urologia.

PRODUTO: Laboratório Equipado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 1 - Meta Realizada 1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CAPITAL - FONTE - TESOURO (100) F          100.000,00 0,00 0,00        100.000,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  adequação,  da  infraestrutura  na  aquisição  de  equipamentos  
especializados na assistência, ensino e pesquisa para a especialidade em questão. Adequação da estrutura  
para as atividades as quais se destina. Os  beneficiados são pacientes, pesquisadores e alunos.

Ação: 01.002080.12.364.1073.6328.0035 - Universidade Aberta e à  Distância
 
DESCRIÇÃO:   Definição de proposta básica e de referências de qualidade dos cursos, com implantação 
de pólos regionais ou desenvolvimento autônomo. Segue-se o desenvolvimento dos cursos Superiores a  
distancia por meio das Universidades Públicas Brasileiras, combinado com  uma avaliação externa das  
atividades.
 
OBJETIVO: Ampliar e democratizar as oportunidades de acesso à educação superior inicial e continuada,  
por  meio  de  programas  de  educação  à  distância,  desenvolvidos  em articulação  ou  diretamente  pelas  
instituições Públicas de Ensino Superior do País.

PRODUTO: Aluno Matriculado 

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 3.600 - Meta Realizada 1.258

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F 10.109,00 0,00 0,00      10.109,00 

Justificativa:  meta  (  não  cumulativa  )  prevista  pela  Subscretaria  de  Planejamento  e  Orçamento  – 
SPO/MEC  na  proposta  orçamentária  2006,  desenvolvimento  de  ensino  e  instrumental  nos  cursos  de  
especialização à distância ministrados pela Instituição. Informamos o número de alunos de pós-graduação 
Lato  Sensu e  de Extensão.  A variação da meta  física  prevista,  deve-se  a  sazonalidade dos cursos e  
treinamentos oferecidos.



Ação: 01.002077.12.364.1073.4004.0035 - Serviços à Comunidade por Meio da Extensão Universitária
 
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.

OBJETIVO:  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.

PRODUTO: Pessoa Beneficiada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista   2.000  -  Meta Realizada   219.715

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F 20.218,00 0,00 0,00 20.218,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  assistência  à  comunidade  através  de  atendimentos  e  
mutirões,  meta  ultrapassada  com  facilidade  pela  vocação  assistencial  da  área  da  saúde,  na  qual  a  
instituição se insere.

Ação: 02.002086.12.302.1073.4086.0035 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População

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

OBJETIVO: Assegurar  condições  de  funcionamento  dos  hospitais  de  ensino,  objetivando  o  
aperfeiçoamento no âmbito da graduação, melhorando e ampliando o atendimento à comunidade.

PRODUTO: Pessoa Atendida

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 3.800 - Meta Realizada 1.012.171
 

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) S 49.844,00 0,00 0,00          49.844,00 

CUSTEIO - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) S 77.009.147,00     9.249.350,00 0,00
    80.684.499,9

4 
CAPITAL - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) S 18.932,00 0,00 0,00 0,00
      
SUBTOTAL  77.077.923,00     9.249.350,00 0,00   80.734.343,94 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  assistência  à  comunidade  através  de  atendimentos  no  
principal  hospital  universitário  (Hospital  São  Paulo),  responsável  por  aproximandamente  28%  dos 
atendimentos no município de São Paulo. Meta ultrapassada com facilidade pela existência de Associação  
Mantenedora do Hospital Universitário.

Ação: 01.002078.12.364.1073.4008.0035 - Acervo Bibliográfico destinado as IFES e Hospital de 
Ensino
 

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



OBJETIVO:  Possibilitar  a  manutenção,  a  preservação,  a  disponibilizarão  e  ampliação  do  acervo  
bibliográfico das Ifes e hospitais de ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação.

PRODUTO: Volume disponibilizado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 5 -  Meta Realizada   0

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) F 37.864,00 0,00 0,00 0,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta Orçamentária de 2006, atividades de manutenção e ampliação do acervo com recursos de outras  
fontes, uma vez que a biblioteca universitária trabalha em parceria com a BIREME (Biblioteca Regional de 
Medicina), maior biblioteca na área da saúde da América Latina, mantidas pela Organização Mundial de  
Saúde e Organização Panamericana de Saúde. Além disso, os recursos previstos para estes gastos seriam  
de recursos próprios, que não ocorreram em quantidade suficiente para esta atividade.

PROGRAMA 1375 -  DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA 
PESQUISA CIENTÍFICA

OBJETIVO:  Formar pessoal de alto nível no País e no exterior, com vistas à produção do conhecimento  
científico, para solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil.

PÚBLICO ALVO: Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o 
cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada.

Ação: 01.002082.12.364.1375.4006.0035 - Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação
 
DESCRIÇÃO:  Desenvolver ações para assegurar a manutenção e o funcionamento dos cursos de pós-
graduação nas IFES, correspondendo a dispêndios com a coordenação dos programas de Pós-graduação, 
abrangendo organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

OBJETIVO:  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 regra curriculares.

PRODUTO:  Aluno Matriculado

TIPO DE AÇÃO: Atividade 

Meta Prevista 4.900 -  Meta Realizada  8.354
 

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F 20.218,00 0,00 0,00 20.218,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  manutenção  dos  cursos  de  stricto  sensu  e  lato  sensu 
executadas a contento. Recursos insuficintes para a execução das metas, só ultrapassadas pela amplo  
recebimento de bolsas de pesquisa nos seus diversos níveis através de vários órgãos de fomento graças ao  
elevado conceito atingido pela instituição.



Ação: 01.002084.12.571.1375.8667.0035 - Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados
 
DESCRIÇÃO: Estudos, análises, diagnósticos e pesquisas e publicações científicas.

OBJETIVO: 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.

PRODUTO: Pesquisa Publicada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  410  -  Meta Realizada  629

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F 30.327,00 0,00 0,00          30.327,00 
CUSTEIO - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) F 435.434,00 0,00 0,00        377.832,41 
      
SUBTOTAL  465.761,00 0,00 0,00        408.159,41 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  pesquisa  computadas  a  partir  de  teses  concluídas.  O 
número de publicações ano a ano  pela instituição ultrapassa as 9.000 produções (vide produção científica  
de 2005). Como precisamos comprovar a produção do ano anterior e a coleta de produção através do  
sistema Coleta  da CAPES só começa em meados de março,  adotamos este  critério.  A alta  produção  
científica da produção científica está intimamente ligada a qualidade de seu corpo de docentes orientadores  
e a capacidade de obtenção de bolsas de pós-graduação.

PROGRAMA 0089 -  PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

OBJETIVO:  Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores inativos da 
União e seus pensionistas e dependentes.

PÚBLICO ALVO:  Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, servidores inativos, dependentes  
e pensionistas.

Ação:  02.002074.09.272.0089.0181.0035  -  Pagamento  de  Aposentadorias  e  Pensões  –  Servidores 
Civis
 
DESCRIÇÃO:  Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos 
civis do poder executivo ou de seus pensionistas, incluídas aposentadorias/pensão mensal, a gratificação  
natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

OBJETIVO:  Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus  
pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

PRODUTO: Pessoa Beneficiada

TIPO DE AÇÃO: Operações Especiais



Meta Prevista  1.464 -  Meta Realizada  1.635

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
PESSOAL - FONTE - TESOURO (100) S  3.401.739,00 0,00     3.401.739,00 

PESSOAL - FONTE - TESOURO (169) S 30.687.834,00 0,00
       (112.000,

00)   30.575.834,00 
PESSOAL - FONTE - TESOURO (156) S 15.893.402,00 0,00 0,00   15.893.402,00 
PESSOAL - FONTE - TESOURO (153) S 3.731.580,00 0,00 0,00     3.731.580,00 
      

SUBTOTAL  50.312.816,00   3.401.739,00 
     (112.000,0

0)   53.602.555,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta  Orçamentária  de  2006,  execução  acima  do  previsto  em  atendimento  a  necessidade  de 
pagamentos em cumprimento à legislação em vigor.

PROGRAMA 0750 -  APOIO ADMINISTRATIVO
 

OBJETIVO:  Prover os órgãos da União dos meios administrativos para implementação e gestão de seus 
programas finalísticos.

PÚBLICO ALVO:  Governo.

Ação: 01.002070.12.306.0750.2012.0035 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
 
DESCRIÇÃO: Conceder  em caráter  indenizatório  e  sob  forma  de  pecúnia  ou  auxilio-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.

OBJETIVO:  Concessão  do  auxilio-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

PRODUTO: Servidor Beneficiado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  5.276 - Meta Realizada  4.903

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
AUXÍLIO ALIMENTÇÃO - FONTE  - TESOURO 
(100) F 9.118.023,00 0,00

     (644.000,0
0)

      7.748.324,6
5 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta Orçamentária de 2006, execução abaixo do previsto em cumprimento a pagamentos aos quais os 
servidores faziam jus, restritos à legislação em vigor.

Ação: 01.002071.12.331.0750.2011.0035 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
 
DESCRIÇÃO: Pagamento  de  auxílio  transporte  em  pecúnia,  pela  União,  de  natureza  jurídica  de 
indenizatória,  destinado ao custeio parcial  das despesas realizadas com transportes coletivo municipal,  
intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores, empregados públicos da administração federal  
direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamento de suas residências para os locais de trabalho  
e vice-versa.

OBJETIVO: Pagamento de auxílio transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica de indenizatória,  
destinado ao custeio parcial  das despesas realizadas com transportes coletivo municipal, intermunicipal ou  
interestadual pelos militares, servidores, 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.

PRODUTO: Servidor Beneficiado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  4.228  -  Meta Realizada   4.639

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução

AUXÍLIO TRANPOSRTE - FONTE - TESOURO (100) F 4.113.001,00 0,00 0,00
      4.022.878,6

5 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta Orçamentária de 2006, execução acima do previsto em número de beneficiados e abaixo em  
valores de execução, em cumprimento a de benefícios aos quais os servidores faziam jus, restritos às suas  
necessidades e legislação em vigor.

Ação: 01.002083.12.365.0750.2010.0035 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados
 
DESCRIÇÃO:  Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contracheque, a 
partir  de requerimento aos servidores e empregados que tenham filhos em idade pré-escolar  conforme  
dispõe o decreto nº.  977/93.

OBJETIVO:  Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho condições adequadas de atendimento  
aos seus dependentes, conforme art. 3ª do decreto 977 de 10/11/93.

PRODUTO:  Criança de 0 a 06 anos atendida

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 981 -  Meta Realizada 598

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - FONTE - 
TESOURO (100) F 861.759,00 0,00 0,00        599.695,35 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta Orçamentária de 2006, execução abaixo do previsto em número de beneficiados e abaixo em  
valores de execução, em cumprimento a de benefícios aos quais os servidores faziam jus, restritos às suas  
necessidades e legislação em vigor.

Ação: 02.002085.12.301.0750.2004.0035 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes
 
DESCRIÇÃO:  Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores e 
empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.

OBJETIVO:   Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para 
a manutenção da saúde física e mental.

PRODUTO: Pessoa Beneficiada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  14.300 - Meta Realizada  6.390
 



Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) S 184.860,00 0,00 0,00 0,00 

Justificativa: meta prevista pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na elaboração da 
Proposta Orçamentária de 2006, atividades de assistência efetuadas mesmo sem execução para tal fim, por  
partilhar insumos e atendimento de profissionais médicos e não médicos do quadro do complexo.

PROGRAMA 1067 -  GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
 
OBJETIVO: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos 
programas na área da educação.

PÚBLICO ALVO:  Governo

 
Ação: 01.002075.12.128.1067.4572.0035 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo 
de  Qualificação e Re-qualificação

DESCRIÇÃO: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: Custeio dos 
eventos, Pagamentos 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.

OBJETIVO: Promover a qualificação e re-qualificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos 
processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento 
profissional.

PRODUTO: Servidor Capacitado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  50  -  Meta Realizada 12.028

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução

CUSTEIO – FONTE - TESOURO (112) F 20.218,00 0,00 0,00
           20.218,0

0 

Justificativa: meta ( cumulativa ) prevista  pela Subsecretaria de Planejamento Orçamento – SPO/MEC na 
elaboração  da  Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  capacitação  acima  do  previsto  em 
atendimento à  lei  de  progressão vigente,  graças ao empenho de profissionais  de dentro  e de fora  do  
complexo em elaborar e ministrar aulas como voluntários a um grande número de servidores.

PROGRAMA 0901 -   OPERAÇÕES ESPECIAIS  :  CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 
JUDICIAIS

Ação: 01.002073.28.846.0901.0005.0035 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado 
(precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas
 
DESCRIÇÃO: Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Púbicas em razão  
de Sentença Transitada em Julgado.

OBJETIVO:  Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais transitadas em julgado devidas  
pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

TIPO DE AÇÃO: Operações Especiais

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
PESSOAL - FONTE - TESOURO (100) F 117.136,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITAL - FONTE - TESOURO (100) F 15.995,00 0,00 0,00 0,00 
SUBTOTAL  133.131,00 0,00 0,00 0,00 

Não houve execuções no pagamento de precatórios 



2.2.1. QUADRO DEMONSTRATIVO DA FIXAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA

TOTAL POR FONTE/NATUREZA DE DESPESA Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Fixação Execução

     

PESSOAL - FONTE - TESOURO   236.545.216,00    26.973.261,00 
       (112.000,0

0)
  263.406.477,0

0 
  263.406.477,0

0 

      
PRECATÓRIOS - PESSOAL           117.136,00 0,00 0,00 117.136,00 0,00

      

SUBTOTAL PESSOAL  236.662.352,00    26.973.261,00 
       (112.000,0

0)
   263.523.613,

00 
  263.406.477,0

0 

      

CUSTEIO -  FONTE - TESOURO      21.718.406,00 0,00
       (471.414,0

0)
     21.246.992,

00 
    20.984.928,3

5 

      

CUSTEIO -  FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS     82.910.329,00     11.025.031,00 0,00
    93.935.360,0

0 
    85.538.202,5

3 

      

EMENDA CUSTEIO       1.820.000,00 0,00 0,00
       1.820.000,

00 
       1.570.000,

00 

      

BENEFÍCIOS      13.231.024,00 0,00
     (644.000,00

)
     12.587.024,

00 
      11.771.203,

30 

      

SUBTOTAL CUSTEIO    119.679.759,00     11.025.031,00 
     (1.115.414,

00)
   129.589.376,

00 
    119.864.334,

18 

      

CAPITAL - FONTE - TESOURO      4.262.456,00 0,00 0,00
      4.262.456,0

0 
      4.262.456,0

0 

      

EMENDA CAPITAL         200.000,00 0,00 0,00
         200.000,0

0 
         200.000,0

0 

      

CAPITAL - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS         965.527,00 0,00 0,00
         965.527,0

0 
         427.437,0

9 

      
PRECATÓRIOS - CAPITAL            15.995,00 0,00 0,00 15.995,00 0,00

      

SUBTOTAL CAPITAL      5.443.978,00 0,00 0,00 
      5.443.978,0

0 
      4.889.893,0

9 

TOTAL GERAL 361.786.089,00 37.998.292,00 -1.227.414,00 398.556.967,00 388.160.704,27



3. Indicadores

3.1. Indicadores de Desempenho

Indicador 2006
Inscritos no Vestibular / Vagas (15.369/444) 34,7
Aluno/Docente (12.038/752) 16,0
Área do Campus
Área Construída (fonte, sistema de imóveis) 190.494 m2

Bibliotecas 3.009,63 m2
Instalações para prática esportiva 6.655,97 m2
Indicadores de Ensino e Extensão
Quantidade de Cursos 376
Número de Cursos Sequenciais 3
Alunado dos Cursos Sequenciais 234
Número de Cursos de Graduação 10
Alunado dos Cursos de Graduação 1.517
Número de Cursos de Aperfeiçoamento 35
Alunado dos Cursos de Aperfeiçoamento 454
Número de Cursos de Especialização 206
Alunado dos Cursos da Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 6.469
Número de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 42 
Alunado da Pós-graduação Stricto Sensu 2.592
Número de Programas de Mestrado Profissionalizante 8 
Alunado do Mestrado Profissionalizante 221
Número de Programas de Residência Médica 65
Alunado da Residência Médica 551
Número de Cursos de Ensino à Distância 8
Alunado dos Cursos à Distância 4.224
Projetos Comunitários 100
Indicadores de Pesquisa (apenas pesquisas em pós-graduação e iniciação científica)
Em Andamento 3110
Concluídas 725
Alunos Envolvidos 3110
Publicações / títulos (2005, publicações de 2006 no aguardo do  sistema da CAPES)
Artigos em Periódico - Trabalho Completo 2126
Artigos em Periódico – Resumo 1077
Livros - Texto Integral 38
Livros - Outros (capitulo, tradução, coletânea...) 881
Editorias 37
Trabalhos em Anais de Congresso 1.979
Apresentações de trabalho 1.497
Relatórios de Pesquisa 3
Desenvolvimento de produto 10
Desenvolvimento de técnica 7
Desenvolvimento de aplicativo 20
Desenvolvimento de material didático e instrucional 13
Artigos em Jornal ou Revista 130
Programa de Rádio ou TV 35
Organização de evento 164
Curso de curta duração 417
Serviços Técnicos 130
Traduções 1
Outros 1.031
Titulação do Corpo Docente
Especialização 17 (2,3%)
Mestrado 45 (6,0%)
Doutorado, Pós-Doutorado e Livre-Docência 690 (87,6%)
Regime de Trabalho do Corpo Docente
Regime de 20hs. 14 (1,9%)
Regime de 40hs. 401 (53,3%)
Dedicação Exclusiva 337 (44,8%)



3.2. Indicadores de Gestão 2006

Indicador 2006
Decisão TCU No.408/2002 – Plenário (atualizada em jan/2006)  
I-a.Custo Corrente / Aluno Equivalente c/ HU R$ 34.759,69
I-b.Custo Corrente / Aluno Equivalente s/ HU R$ 28.395,33
II.Aluno Tempo Integral / Professor 10,736
III-a.Aluno Tempo Integral / Funcionário c/ HU 1,996
III-b.Aluno Tempo Integral / Funcionário s/ HU 3,181
IV-a.Funcionário / Professor c/ HU 5,379
IV-b.Funcionário / Professor s/ HU 3,375
V.Grau de Participação Estudantil (GPE) 1,712
VI.Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 0,557
VII.Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação 4,625
VIII.Indice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,813
IX.Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 0,542
 
Custo Corrente
(+) Despesas Correntes da Universidade R$ 565.734.707,12

(-) 35% das despesas correntes do Hosp. Universitário R$ 129.803.838,45
(-) Aposentadoias e Reformas (Conta no. 319001) R$ 42.331.666,94
(-) Pensões (conta no.319003) R$ 9.852.491,00
(-) Sentenças Judiciais (conta no. 319091) R$ 1.341.799,21
(-) Despesas com Pessoal Cedido - Docentes R$ 229.108,43
(-) Despesas com Pessoal Cedido - Tecnico-Administ. R$ 138.350,74
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior - Docente R$ 45.941,70
(-) Despesas com Afastamento País/Exterior - Tec.Adm R$ 255.354,03

(1a) Custo Corrente Total c/ HU R$ 381.736.156,62

(-) 100% das despesas correntes do Hosp. Universitário R$ 199.698.213,00
(1b) Custo Corrente Total s/ HU R$ 311.841.782,07



4. Aspectos Qualitativos da Ação Administrativa

Em resposta ao Sistema Nacional  de Avaliação do Ensino Superior  (SINAES),  a UNIFESP através da 
Comissão  Própria  de  Avaliação  e  grupos  de  trabalho,  desenvolveu  o  Relatório  de  Auto-Avaliação 
Institucional.  Este trabalho norteou a reformulação e/ou criação de instrumentos de avaliação nas Pró-
Reitorias e Departamentos Administrativos.

Ainda  seguindo  as  orientações  do  SINAES,  concluímos  o  processo  de  elaboração  do   Plano  de 
Desenvolvimento Institucional e iniciamos os trabalhos para, a partir dos planos pedagógicos dos diversos 
cursos e níveis,  elaborarmos o Plano Pedagógico  Institucional  –  PPI.  No processo de valorização dos 
servidores e funcionários, demos continuidade aos cursos de capacitação para os servidores e iniciamos o 
processo de Avaliação Funcional do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira da UNIFESP – 
PDIC.

Tal qual o campus Vila Clementino, os cursos do campus Baixada Santista tiveram implantado sistema de 
cotas para afro-descendentes e indígenas que tenham cursado o segundo grau em escolas públicas, com 
10% a mais de vagas para cada um dos cursos de graduação oferecidos. Criaram-se bolsas específicas 
para  o  auxílio  aos  alunos  que  ingressaram  pelo  sistema  de  cotas  objetivando  a  manutenção  destes 
discentes nos cursos. 

O planejamento para implantação dos  campi  de Diadema, Guarulhos e São José dos Campos neste ano 
que passou, propiciaram a entrada da UNIFESP em cursos das áreas de Exatas e Humanas e em horário 
noturno, com início  de turmas previsto para 2007.

O processo de expansão de cursos e novos campi exigiu a ampliação do corpo docente. Sendo assim a 
UNIFESP promoveu em 2006 o maior concurso para provimento de vagas de docentes de sua história com 
816  candidatos  paras  as  132  vagas  disponibilizadas.  Tal  processo  exigiu  os  esforços  de  dezenas  de 
profissionais entre técnicos administrativos e docentes componentes das bancas ao longo de semanas.

A parceria com a prefeitura municipal desencadeou o processo de re-urbanização do bairro onde se insere 
o  campus Vila Clementino, com novas propostas ainda em andamento.

O novo Edifício de Pesquisas foi construído através de recursos provenientes do fundo de infra-estrutura 
(CT-INFRA)  FINEP  -  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos.  O  Edifício  abrigará  44  novos  laboratórios, 
voltados para pesquisa nas áreas de biologia celular e molecular e seus primeiros três pavimentos serão 
destinados a criação de um centro de pesquisas em neurociências, atualmente encontra-se em fase de 
acabamento.



5. Medidas Implementadas e a Implementar

A avaliação dos sistemas acadêmicos, administrativos e hospitalares dentro dos campi permitem o melhor 
acompanhamento na execução da metas e permitem subsídios para a tomada de decisão. O sistema de 
consulta  compras  e  pedidos  on  line,  reserva  de  preços  e  ampla  utilização  de  pregão  eletrônicos  nos 
permitem comprar mais com custos menores.

O desenvolvimento de ferramentas analíticas para os aspectos da gestão, como sistema de trâmite e custos 
permitem saber  o  quanto  e  como estamos  gastando  em nossos  departamentos,  disciplinas  e  setores, 
permitindo a programação de reposição via consumo médio mensal.

Sistemas de apoio informatizados com Business Inteligence (BI) estão em desenvolvimento e para a análise 
apurada das informações de produção e de custos nos hospitais universitários.

A modernização do parque de equipamentos de informática e investimento em soluções de conectividade 
por fibra ótica, em parceria com AES Eletropaulo Telecom e Prefeitura Municipal, com rede que atende 
exclusivamente  o  campus  da  Vila  Clementino;  juntamente  com  programa  de  legalização  de  softwares 
utilizados  nos  departamentos  administrativos  e  acadêmicos  foram  ações  na  área  de  Informática  e 
Informações que marcaram positivamente o último ano.

Na área administrativa e contábil as ferramentas utilizadas no acompanhamento das ações são: SIASG, 
SIAFI, SIDOR, SIAPE, SIMEC, PingIFES, SIEDSup, Cadastro Nacional de Docentes, além dos Indicadores 
de Gestão e de Desempenho desenvolvidos pelo TCU.

Cabe  ressaltar  a  necessidade  de  melhor  comunicação  entre  as  esferas  governamentais  para 
aproveitamento dos dados coletados por um órgão, podem ser adaptados às necessidades dos outros e 
além da padronização de alguns conceitos. Muitos dos dados coletados por uma instância são solicitados 
por outras. Além disso, urge uma adequação do calendário de pedidos de informação e de relatórios dos 
órgãos do governo, pedidos estes, que estão no limite da possibilidade de reposta simultânea.



4.1 – Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa

a)

PROGRAMA 1073 - UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI

OBJETIVO:  Reformar  a  educação  superior  e  estruturar  as  Instituições  Federais  de  Ensino, 
preparando-as para as tendências de futuro,  ampliando com qualidade o acesso ao ensino de 
graduação,  à  pesquisa  e  à  extensão,  com  vistas  a  disseminar  o  conhecimento  e  promover 
condições para o desenvolvimento sustentável do País.

PÚBLICO ALVO: Alunos e Professores das Instituições Federais de Ensino Superior- IFES.

Ação: 01.002079.12.364.1073.4009.0035 - Funcionamento de Cursos de Graduação

DESCRIÇÃO:   Manutenção  da  Infra-estrutura  física  do  Campus,  manutenção  dos  serviços  
terceirizados, pagamento dos serviços Público e de Pessoal Ativo.

OBJETIVO: 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 pautadas em regras curriculares.

PRODUTO: Aluno Matriculado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 1.301  -   Meta Realizada 1.517

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
PESSOAL - FONTE - TESOURO (112) F 154.547.825,00 20.653.522,00 0,00 175.201.347,00 
CUSTEIO -  FONTE - TESOURO (112) F 20.685.495,00  -471.414,00   20.214.081,00 
CUSTEIO -  FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) F 5.243.024,00 1.775.681,00 0,00     4.475.870,18 

    
SUBTOTAL  180.476.344,00 22.429.203,00 -471.414,00 199.891.298,18

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006, atividades de manutenção dos cursos executadas  
de acordo com o planejamento, com abertura de novos cursos e manutenção do sistema de cotas.

Ação: 01.002069.12.122.1073.09HB.0001 – Contribuição da União, de suas Autarquias  e 
Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
 
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  
n.º 10.887, de 18 de junho de 2004.

OBJETIVO: 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 artigo 8º 
da Lei  nº. 10.887, de 18 de  junho de 2004.

TIPO DE AÇÃO: Operações Especiais



Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
PESSOAL – Obrigações Patronais - FONTE - 
TESOURO (112, 100) F 31.684.575,00 2.918.000,00 0,00

    34.602.575,0
0 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006, execução acima do previsto em atendimento a  
necessidade de custeio em cumprimento à legislação em vigor.

Ação: 01.002076.12.364.1073.4002.0035 - Assistência ao Educando do Ensino de Graduação
 
DESCRIÇÃO:  Fornecimento de Alimentação, atendimento médico - odontológico, alojamento e  
transporte, dentro outras iniciativas típicas de assistência social ao educa do, cuja concessão seja 
pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.

OBJETIVO: Apoiar os estudantes do ensino de graduação, mantendo, a critério da instituição, os 
restaurantes Universitários, as casas de estudantes, e a Assistência  Médico Odontológica.

PRODUTO: Aluno Assistido

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 115  -  Meta Realizada  1.206

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução

CUSTEIO - FONTE - TESOURO (100) F 20.218,00 0,00 0,00
            20.218,
00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006, atividades de assistência executadas acima do 
previsto mesmo com recursos insuficientes por partilhar o restaurante universitário com a estrutura  
da mantenedora do hospital universitário e por partilhar o atendimento médico e psicopedagógico  
com o quadro de de profissionais da área da saúde do complexo.

Ação: 01.002081.12.364.1073.6373.0035 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura 
Física das  IFES

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

OBJETIVO:  Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-estrutura física das IFES e dos Hospitais  
de Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade.  
Inicio da primeira fase das obras do Campus Baixada Santista.

PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  2 -  Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CAPITAL - FONTE - TESOURO (112) F 4.262.456,00 0,00 0,00     4.262.456,00 
CAPITAL - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) F 946.595,00 0,00 0,00        427.437,09 
SUBTOTAL  5.209.051,00 0,00 0,00     4.689.893,09 



Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006,  atividades de modernização e manutenção de 
áreas comuns da universidade onde outros recursos de órgãos de fomento não poderiam ser  
utilizados.

Ação: 01.008411.12.364.1073.6373.0266 - Modernização e Recuperação da  Infra-Estrutura 
Física das IFES - São José dos Campos
 
DESCRIÇÃO:  Restauração/Modernização  das  Edificações/Instalações,  com  vistas  a  uma 
adequada estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma e 
adaptação,  bem  como  aquisição  e/ou  reposição  de  materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às 
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

OBJETIVO:  Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-estrutura física das IFES e dos Hospitais  
de Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade.  
Doação da Prefeitura do Município de São José dos Campos
de uma área para implantação do seu Instituto de Biotecnologia ItecBio.   

PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista  1 -  Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F         500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006,  atividades de modernização e manutenção de 
áreas comuns da universidade onde outros recursos de convênios ou parceria com a prefeitura  
não poderiam ser utilizados.

Ação: 01.008412.12.364.1073.6373.0270 -  Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura 
Física das IFES - Hospital Municipal Vereador José Storopoli

DESCRIÇÃO:  Restauração/Modernização  das  Edificações/Instalações,  com  vistas  a  uma 
adequada estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma e 
adaptação,  bem  como  aquisição  e/ou  reposição  de  materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às 
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

OBJETIVO:  Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-estrutura física das IFES e dos Hospitais  
de Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade.  
Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal  Vereador José Storopoli.  

PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 1 - Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução

CAPITAL - FONTE - TESOURO (100) F          100.000,00 0,00 0,00 
          100.000,
00 



Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006,  atividades de modernização e manutenção de 
áreas  comuns  de  hospital  universitário  do  complexo  onde  não  haviam  outros  recursos  de  
convênios ou parceria com a prefeitura.

Ação: 01.008413.12.364.1073.6373.0292 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura 
Física das IFES - Núcleo Assistência à Saúde
 
DESCRIÇÃO:  Restauração/Modernização  das  Edificações/Instalações,  com  vistas  a  uma 
adequada estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma e 
adaptação,  bem  como  aquisição  e/ou  reposição  de  materiais,  inclusive  aqueles  inerentes  às 
pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

OBJETIVO:  Recuperar, manter e/ou modernizar a infra-estrutura física das IFES e dos Hospitais  
de Ensino, para assegurar a expansão da oferta de vagas do ensino de graduação, com qualidade.  
Esta  ação  foi  alterada  para  Apoio  da  Manutenção  das  IFES  destinada  a  atender  os  cursos  
seqüenciais  de formação específica de Gestão em Saúde e de Educação e Comunicação em  
Saúde.
 
PRODUTO: Instituição Modernizada/Recuperada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 2  -  Meta Realizada  1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F         770.000,00 0,00 0,00   770.000,00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006,  atividades de modernização e manutenção de 
áreas comuns de Assistência e de Ensino para adequação das atividades  as quais se destina. 

Ação: 01.002081.12.364.1073.6373.0035 – Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura 
Física das  IFES - Emenda
 
Não foi liberado o limite para empenho desta emenda

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (100) F         250.000,00 0,00 0,00 0,00 

Ação: 01.008409.12.364.1073.4009.0056 – Funcionamento de Cursos de Graduação – 
Campus Baixada Santista

 
DESCRIÇÃO :  Manutenção da Infra-estrutura física do Campus, manutenção dos serviços 
terceirizados, pagamento dos serviços público e de Pessoal Ativo. 

OBJETIVO: 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  pautadas  em  regras  curriculares.   Números  de  Alunos  da  



Graduação do Campus Baixada Santista do 1º Ano dos cursos de Educação Física, Fisioterapia,  
Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional.

PRODUTO: Aluno Matriculado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 1 -  Meta Realizada  177

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (100) F         300.000,00 0,00 0,00   300.000,00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração  da  Proposta  Orçamentária  de  2006,  atividades  de  adequação,  infraestrutura,  
implantação, equipamento e funcionamento de cursos em novo campus. Adequação da estrutura  
para as atividades  as quais se destina.  Os alunos beneficiados são apenas os das primeiras 
turmas de cada curso.

Ação: 01.008410.12.364.1073.6368.0176 - Instrumental para Ensino e Pesquisa - Unidade de 
Urologia

DESCRIÇÃO:  Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Urologia.

PRODUTO: Laboratório Equipado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 1 - Meta Realizada 1

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CAPITAL - FONTE - TESOURO (100) F          100.000,00 0,00 0,00        100.000,00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração  da Proposta  Orçamentária  de  2006,  adequação,  da  infraestrutura  na  aquisição  de 
equipamentos especializados na assistência, ensino e pesquisa para a especialidade em questão.  
Adequação da estrutura para as atividades as quais se destina. Os  beneficiados são pacientes,  
pesquisadores e alunos.

Ação: 01.002080.12.364.1073.6328.0035 - Universidade Aberta e à  Distância
 
DESCRIÇÃO:   Definição de proposta básica e de referências de qualidade dos cursos,  com 
implantação de pólos regionais ou desenvolvimento autônomo. Segue-se o desenvolvimento dos  
cursos Superiores a distancia por meio das Universidades Públicas Brasileiras, combinado com  
uma avaliação externa das atividades.
 
OBJETIVO: Ampliar  e democratizar  as oportunidades de acesso à educação superior  inicial  e  
continuada, por meio de programas de educação à distância,  desenvolvidos em articulação ou  
diretamente pelas  instituições Públicas de Ensino Superior do País.

PRODUTO: Aluno Matriculado 

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 3.600 - Meta Realizada 1.258



Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F 10.109,00 0,00 0,00      10.109,00 

Justificativa: meta prevista ( não cumulativa ) pela Subscretaria de Planejamento e Orçamento –  
SPO/MEC na proposta orçamentária 2006, desenvolvimento de ensino e instrumental nos cursos  
de especialização à distância ministrados pela Instituição. Informamos o número de alunos de pós-
graduação Lato Sensu e de Extensão. A variação da meta física prevista, deve-se a sazonalidade 
dos cursos e treinamentos oferecidos.

Ação: 01.002077.12.364.1073.4004.0035 - Serviços à Comunidade por Meio da Extensão 
Universitária
 
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.

OBJETIVO:  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.

PRODUTO: Pessoa Beneficiada

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista   2.000  -  Meta Realizada   219.715

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) F 20.218,00 0,00 0,00 20.218,00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006, atividades de assistência à comunidade através de  
atendimentos e mutirões, meta ultrapassada com facilidade pela vocação assistencial da área da 
saúde, na qual a instituição se insere.

Ação: 02.002086.12.302.1073.4086.0035 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial à População

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

OBJETIVO: Assegurar  condições  de  funcionamento  dos  hospitais  de  ensino,  objetivando  o  
aperfeiçoamento no âmbito da graduação, melhorando e ampliando o atendimento à comunidade.

PRODUTO: Pessoa Atendida

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 3.800 - Meta Realizada 1.012.171
 



Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - TESOURO (112) S 49.844,00 0,00 0,00          49.844,00 

CUSTEIO - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) S 77.009.147,00     9.249.350,00 0,00
    80.684.499,9

4 
CAPITAL - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) S 18.932,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL  77.077.923,00     9.249.350,00 0,00   80.734.343,94 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006, atividades de assistência à comunidade através de  
atendimentos  no  principal  hospital  universitário  (Hospital  São  Paulo),  responsável  por  
aproximandamente 28% dos atendimentos no município de São Paulo. Meta ultrapassada com 
facilidade pela existência de Associação Mantenedora do Hospital Universitário.

Ação: 01.002078.12.364.1073.4008.0035 - Acervo Bibliográfico destinado as IFES e Hospital 
de Ensino
 

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

OBJETIVO:  Possibilitar a manutenção, a preservação, a disponibilizarão e ampliação do acervo 
bibliográfico das Ifes e hospitais de ensino, para melhoria da qualidade do ensino de graduação.

PRODUTO: Volume disponibilizado

TIPO DE AÇÃO: Atividade

Meta Prevista 5 -  Meta Realizada   0

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
CUSTEIO - FONTE - RECURSOS PRÓPRIOS (250) F 37.864,00 0,00 0,00 0,00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006, atividades de manutenção e ampliação do acervo  
com recursos de outras fontes, uma vez que a biblioteca universitária trabalha em parceria com a 
BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), maior biblioteca na área da saúde da América Latina,  
mantidas  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  e  Organização  Panamericana  de  Saúde.  Além 
disso, os recursos previstos para estes gastos seriam de recursos próprios, que não ocorreram em  
quantidade suficiente para esta atividade.

PROGRAMA  0089  -   PREVIDÊNCIA  DE  INATIVOS  E  PENSIONISTAS  DA 
UNIÃO

OBJETIVO:  Assegurar  os  benefícios  previdenciários  legalmente  estabelecidos  aos  servidores 
inativos da União e seus pensionistas e dependentes.

PÚBLICO ALVO:   Servidores  públicos  federais  titulares  de  cargo  efetivo,  servidores  inativos,  
dependentes e pensionistas.



Ação:  02.002074.09.272.0089.0181.0035  -  Pagamento  de  Aposentadorias  e  Pensões  – 
Servidores Civis
 
DESCRIÇÃO:  Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores  
públicos  civis  do  poder  executivo  ou  de  seus  pensionistas,  incluídas  aposentadorias/pensão 
mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

OBJETIVO:  Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos  
seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

PRODUTO: Pessoa Beneficiada

TIPO DE AÇÃO: Operações Especiais

Meta Prevista  1.464 -  Meta Realizada  1.635

Natureza de Despes/Fonte Esfera Orçamento LOA Suplementar Bloqueio Execução
PESSOAL - FONTE - TESOURO (100) S  3.401.739,00 0,00     3.401.739,00 

PESSOAL - FONTE - TESOURO (169) S 30.687.834,00 0,00
       (112.000,

00)   30.575.834,00 
PESSOAL - FONTE - TESOURO (156) S 15.893.402,00 0,00 0,00   15.893.402,00 
PESSOAL - FONTE - TESOURO (153) S 3.731.580,00 0,00 0,00     3.731.580,00 
      

SUBTOTAL  50.312.816,00   3.401.739,00 
     (112.000,0

0)   53.602.555,00 

Justificativa:  meta  prevista  pela  Subsecretaria  de  Planejamento  Orçamento  –  SPO/MEC  na  
elaboração da Proposta Orçamentária de 2006,, execução acima do previsto em atendimento a  
necessidade de pagamentos em cumprimento à legislação em vigor.
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07 – Não há informações a serem  relatadas.

08 – Não há informações a serem relatadas.

09 – Não há informações a serem relatadas.

10 – Natureza Jurídica não aplicável a nossa Unidade.
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Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
               Escola Paulista De Medicina

São Paulo, 12 de março de 2007

Item 14 – Determinações do TCU

Em virtude da dilação do prazo para atender as determinações do TCU – Tribunal 
de Contas da União, conforme Ofício 83/2007 o qual foi protocolado em 28.02.2007 as 
respostas serão encaminhadas dentro do prazo concedido.

Obs: Ofício 83/2007-ANEXO
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15 – Não há informações a serem relatadas.

16 –Não há informações a serem relatadas.

17 – Não há informações a serem relatadas.
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18. Considerações Finais

As avaliações externas de cursos de graduação (INEP) e de pós-graduação (CAPES) e o próprio 
processo de avaliação externa, preconizada pelo SINAES, permitiram desenvolver ainda mais as 
ferramentas de avaliação e tomada de decisão na instituição e permitiram a discussão de rumos e 
planos.

A UNIFESP continua mantendo a excelência nos cursos que ministra, como podem atestar seus 
indicadores.  Tem formado um número cada vez maior  de  profissionais.  Inova em introduzir  o 
sistema de cotas e as propostas de currículos nos cursos de graduação dos novos campi. Adota a 
prova prática no concurso de admissão em seus programas de Residência Médica, tem cursos de 
pós-graduação Stricto-Sensu com elevados conceitos junto à CAPES e com rigorosos critérios 
para a manutenção de seus orientadores; seus cursos de Lato Sensu se adaptam às necessidades 
do mercado ávido por aperfeiçoamento e especialização em cursos de curta e média duração. 
Novas metodologias de ensino e tecnologias de informática e mídia são utilizadas nos cursos e 
treinamentos à distância.

A UNIFESP cumpre assim, sua tradição na excelência do ensino na área da saúde, esperando 
levar a mesma excelência aos cursos dos novos  campi.

Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto
Reitor da UNIFESP



Item 3.3.3.4 – Letra a)

PLANO DE PROVIDÊNCIAS

RELATÓRIO Nº      : 175140
 UCI  170152       : CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO 
PAULO
EXERCÍCIO         : 2005
PROCESSO Nº       : 230089005730/2005-92
UNIDADE AUDITADA  : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
CÓDIGO            : 153031
CIDADE            : SAO PAULO
UF                : SP

1. Item  do  Relatório  de  Auditoria:  3.1.1.1  -  INDEFINIÇÃO  DA  VINCULAÇÃO  DE 
ÓRGÃOS, ENTIDADES E INSTITUTOS NA ESTRUTURA DA UNIFESP.

1.1. Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) institua o Regimento Interno da Reitoria, na forma prevista no parágrafo único do art. 

156 do Regimento Geral da Unidade, especificando de forma detalhada as atribuições e 
funções  da  Reitoria,  bem  como  de  seus  integrantes,  incluindo  as  Pró-Reitorias,  o 
Gabinete,  a  Procuradoria  Jurídica,  os  Departamentos  Técnico-Administrativos,  e  as 
Assessorias,  e  levendo  a  registro  no  rol  de  responsáveis  da  Unidade  no  SIAFI  a 
identificação dos responsáveis segundo as naturezas de responsabilidades previstas;

b) encaminhe a esta CGU-Regional/SP a relação atualizada de órgãos complementares e 
suplementares que de fato mantenham ainda algum vínculo institucional ou operacional 
com a UNIFESP;

c) elabore e encaminhe a esta CGU-Regional/SP o plano de migração para a Fundação de 
Apoio  da  UNIFESP  das  atividades,  trabalhos,  projetos,  pesquisas  e  contratos 
administrados  pelos  antigos  órgãos  suplementares,  indicando  o  cronograma  para 
conclusão da transição.

 
1.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 

correspondente ao posicionamento)
   (1)     (1) Concordo    
1.3.  Providências a serem Implementadas

Procederemos de acordo com as recomendações do PP

1.4. Prazo limite de implementação:     31 /06 /2007 



2. Item do Relatório de Auditoria:  4.1.1.1 - PRÁTICA SISTEMÁTICA DE TRANSFERIR A 
EXECUÇÃO  DAS  DESPESAS  PARA  A  SPDM  -  ASSOCIAÇÃO  PAULISTA  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.

2.1. Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) abstenha-se  de  criar  obstáculos  à  atuação  do  Sistema  de  Controle  Interno do Poder 

Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais, nos termos do Artigo 
26 da Lei no 10180, de 06/02/2001;

b) encaminhe a esta CGU-Regional/SP cópia do balanço da SPDM de 2005, apresentada e 
debatida em reunião do Conselho Universitário no início de 2006;

c) determine ao coordenador do CPD da UNIFESP/SPDM a reprodução da consulta à base 
de  dados  de  execução  financeira  da  SPDM de  2005,  atentando  para  que  os  filtros 
adotados  permitam  a  evidenciação  integral  da  execução  financeira  dos  recursos 
orçamentários  repassados  pela  UNIFESP  à  SPDM,  a  qualquer  título  ou  natureza, 
indicando de forma consolidada os valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas por CPF 
ou CNPJ no exercício de 2005;

d) promova  o  agendamento  entre  servidores  do  CPD  da  UNIFESP/SPDM  com 
representantes  dessa  CGU-Regiona/SP  para  que  estes  acompanhem  a  operação  de 
extração e geração da base de dados solicitada, fornecendo-se cópia impressa do código 
fonte da consulta construída, a qual deverá ser arquivada no CPD da UNIFESP/SPDM 
como de interesse do sistema de controle interno do poder executivo federal;

e) diante de eventual impossibilidade técnica/operacional de fornecimento dos dados de 
CPF ou CNPJ por alguma restrição do sistema, determine ao CPD da UNIFESP/SPDM 
que forneça em meio magnético  as tabelas  contendo os cadastros de fornecedores e 
prestadores de serviços da SPDM, pessoas físicas e jurídicas, contendo a identificação 
do nome e respectivos CPF ou CNPJ.

2.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

Letra a : Discordo. 
A UNIFESP não criou qualquer obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, fornecendo todos os dados requeridos e facilitando o acesso aos mecanismos de 
informações  necessários.  E  tanto  isso  é  fato  que  os  auditores  foram  recebidos  em  todos  os 
departamentos  dessa  Instituição  e  também  da  SPDM  e  as  informações  solicitadas  foram 
devidamente atendidas e respondidas e caso haja qualquer dúvida a Instituição se coloca a inteira 
disposição para esclarecê-las.

Letras b,c,d,e. – Concordo

2.3.  Providências a serem Implementadas

Todas as informações necessárias pertinentes ao relacionamento SPDM/UNIFESP serão prestadas 
e o balanço encontra-se em (anexo). 

2.4. Prazo limite de implementação:     31 /06 / 2007



3. Item do Relatório de Auditoria:  6.1.1.1 -  FALTA DE LEVANTAMENTO FÍSICO DOS 
BENS PATRIMONIAIS.

3.1. Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP e ao Chefe de Patrimônio da Unidade que:
a) Avaliem a estrutura da Seção de Controle e Registro Patrimonial, disponibilizando, se 

necessário, recursos humanos e logísticos para que o Setor possa melhor desempenhar 
suas atividades.

b) Conclua com urgência a fase de testes/ajustes do módulo “patrimônio on line”, para 
posterior implantação.

c) Realize o inventário anual dos bens, verificando sua existência física, sua localização e 
o  estado  de  conservação  dos  mesmos,  fazendo  registro  no  relatório  da  comissão 
inventariante dos critérios de seleção dos itens ou dos métodos estatísticos aplicados 
para fundamentar as conclusões.

3.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

3.3.  Providências a serem Implementadas
a) A Diretoria  Administrativa,  juntamente  com a  Seção de  Patrimônio,  já  solicitou  ao 

Diretor do Departamento de Recursos Humanos em 08/11/2005 (conforme anexo), o 
encaminhamento de novos servidores para a Seção, uma vez que os 3 servidores que 
dispomos é insuficiente para inventariar a quantidade de materiais existentes e para as 
novas incorporações.
Em  conversa  recente  com  o  Departamento  de  Recursos  Humanos  foi  reforçada  a 
solicitação para que fossem encaminhados 2 novos servidores. O DRH está verificando 
a possibilidade de atendimento de nossa solicitação.
Com  relação  aos  recursos  logísticos,  a  previsão  para  implementação  é  o  primeiro 
semestre de 2007, uma vez que envolve a finalização da especificação do objeto, ou 
seja, palm-top, impressora, leitor, placas e outros.
Vale ressaltar que o sistema de controle patrimonial do Centro de Processamento de 
Dados  da  Unifesp  já  está  adaptado  para  receber  a  informação  advinda  desta  nova 
tecnologia.

b) Informamos  que  o  sistema  “Patrimônio  On  Line”  já  foi  concluído,  e  desde  4  de 
setembro  foi  iniciado  o  treinamento  dos  servidores  da  Seção  de  Patrimônio.  Estes 
servidores estão fazendo o inventário do Departamento Administrativo, dentre outros, a 
fim de estarem aptos a esclarecer todos os problemas advindos do sistema.
No  dia  14  de  novembro  será  realizado  treinamento  de  350  servidores  da  Unifesp, 
alocados  em  diversos  Departamentos,  e  que  serão  responsáveis  pela  realização  da 
conferência e alimentação do sistema.
Esclarecemos que o treinamento foi marcado para esta data, tendo em vista que durante 
o mês de outubro os departamentos acadêmicos, principalmente, estarão envolvidos com 
os concursos de docentes.

c) A Comissão para Inventário Anual de Bens Móveis e Imóveis da Unifesp constituída 
pela portaria 1058 de 26 de dezembro de 2005 vem realizando o levantamento dos bens 



adquiridos/cadastrados em 2005 por  amostragem, devido ao grande número de bens 
adquiridos, e a quantidade restrita de membros na comissão.A Comissão estabeleceu 
como  critério  para  escolha  da  amostra  um  percentual  em  torno  de  10%  dos  bens 
adquiridos

3.4. Prazo limite de implementação:    31/07 / 2007

4. Item  do  Relatório  de  Auditoria:  6.1.1.2  -  OMISSÃO  NA  APURAÇÃO  DE 
DESAPARECIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS.

4.1. Recomendação: 
Recomendamos ao Pró-Reitor de Administração da UNIFESP que:
a) Seja criada uma rotina de procedimentos para os casos de desaparecimento de bens.
b) Atribua competência a um dos setores administrativos da Unidade pela centralização 

das informações e administração dos processos relativos a sindicâncias ou disciplinares 
instaurados na Unidade.

c) Instrua os processos de sindicância de acordo com a legislação vigente, concluindo os 
mesmos no prazo estabelecido pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

d) Garanta os meios para a tempestiva e adequada atuação das Comissões de Sindicância 
ou Disciplinares, na forma de: treinamento para os servidores atuarem nos processos; 
local reservado para realização dos trabalhos; suporte de materiais e equipamentos; e 
disponibilidade  horária  dos  membros  das  comissões  suficiente  para  execução  das 
apurações e instrução dos processos nos prazos estabelecidos pela Lei 8.112/1990.

4.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    
No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

4.3.  Providências a serem Implementadas
a) A  rotina  de  procedimentos  já  se  encontra  estabelecida:  a  primeira  comunicação  sobre 

roubo/furto é sempre feita à Divisão de Segurança, dessa forma, esta Divisão irá comunicar 
imediatamente  à  Seção  de  Patrimônio  para  que  possa  levantar  o  nº  do  patrimônio  do 
equipamento  furtado/roubado,  fazendo  com  que  este  número  conste  no  Boletim  de 
Ocorrência.  Em seguida  a  Seção  de  Patrimônio  abre  o  processo  e  tramita  para  a  Pró-
Reitoria  de  Administração  que  encaminha  para  uma  comissão  existente  ou  designa 
comissão para apuração.

b) A  competência  pela  centralização  das  informações  e  administração  dos  processos  de 
sindicância caberá à Diretoria Administrativa; já com relação aos processos disciplinares 
caberá ao Departamento de Recursos Humanos.

c) A comissão de sindicância existente já está sendo comunicada para que instrua os processos 
e  estabeleça  uma  rotina  para  seus  trabalhos  que  permita  o  cumprimento  dos  prazos 
estabelecidos pela lei nº 8112/90.

d) Estamos estabelecendo conversas com a comissão de sindicância de forma que possamos 
melhorar as condições de trabalho, sejam por meio de cursos que ofereçam instrumentais 
teóricos aos seus membros, da melhor organização da utilização das salas, de modo que não 
tenham tanta dificuldade para se reunir, etc.
É claro que precisamos ressaltar que existem enormes dificuldades quanto à obtenção de 
espaço  e  disponibilidade  para  os  servidores  se  dedicarem à  comissão,  uma  vez  que  é 



praticamente impossível, devido à falta de servidores, que haja uma dedicação exclusiva à 
comissão de sindicância.
De qualquer modo, nosso objetivo é rever os atos da comissão para que possamos cumprir o 
estabelecido pela lei nº 8112/90.

4.4. Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

5. Item do Relatório de Auditoria: 7.1.1.1 - REGISTROS INCORRETOS NOS CADASTROS 
DE ATOS DE ADMISSÃO NO SISAC.

5.1. Recomendação: 
Recomenda-se à UNIFESP que efetue doravante o registro de todos os atos de admissão no 
sistema SISACNET do TCU, bem como não se abstenha de exigir, quando da posse do 
servidor admitido, todos os documentos necessários segundo a legislação em vigor sob pena 
de impedimento da posse do servidor.

5.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (3) Discordo 

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:
Os  documentos  para  o  cadastro  no  Sisac  já  estão  sendo encaminhados  dentro  do  prazo e  em 
documentos conforme a legislação exige.
Anexamos alguns documentos comprovando os envios, bem como  os julgamentos de legalidade 
dos mesmos.

5.3.  Providências a serem Implementadas

5.4. Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

6. Item  do  Relatório  de  Auditoria:  7.2.3.1  -  INSUFICIÊNCIA  DOS  LAUDOS  DE 
AVALIAÇÃO  PARA  PAGAMENTO  DOS  ADICIONAIS  DE  INSALUBRIDADE  E  DE 
PERICULOSIDADE.

6.1. Recomendação: 
Recomendamos que a UNIFESP:
a) proceda  a  elaboração  de  laudo  ambiental  com base  na  planta  e  na  correspondente 

distribuição dos seus setores de modo que os adicionais em tela sejam concedidos com 
base em tal laudo. 

b) observe  a  exigência  legal  de  ser  o  referido  laudo  assinado  por  no  mínimo  dois 
profissionais competentes.

6.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

Itens A e B     (1) Concordo    
No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:



6.3.  Providências a serem Implementadas
A  Comissão  designada  pela  portaria  nº  344  de  30/05/2006,  (anexo  I)  já  esta  atuando  e 
atendendo a  nova padronização de acordo com a orientação normativa nº  04 de 13/07/2005, 
além de atender a especificação do oficio circular nº 25/COGSS/DERT/SRH/MP de 14/12/2005 
(anexos I e II).
Para atender a orientação normativa nº 04 a UNIFESP teve que adquirir através de licitação 
vários equipamentos de medição.
Em face das dificuldades apresentadas para executar a Orientação Normativa nº 04, 13/07/2005 
ficamos aguardando as orientações  do oficio circular nº 25 de 14/12/2005, o qual ocasionou 
um atraso de cinco meses.

6.4. Prazo limite de implementação:     31_____ /__01___ / _2007____

7. Item do Relatório de Auditoria: 7.2.5.1 - SERVIDORES RECEBENDO INDEVIDAMENTE 
A VANTAGEM DO ARTIGO 192 DA LEI 8.112/90.

7.1. Recomendação: 
Recomendamos que a UNIFESP:
a) busque  implementar  efetivamente  todas  as  medidas  necessárias  para  sanar  as 

impropriedades  apontadas  com especial  atenção  para  o  ressarcimento  ao  Erário  dos 
valores pagos indevidamente servidor SIAPE nº1138248;

b) efetive a correção da parametrização da diferença decorrente dos 28,86% na rubrica de 
vantagem pessoal dos servidores SIAPE nº1135728 e 1137764.

7.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (2) Concordo parcialmente  

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

a-) A servidora Sra. MARIA CECILIA FERRAZ DE OLIVEIRA, matricula siape nº. 1138248 
quando de sua aposentadoria encontrava-se na classe adjunto IV, com doutorado, em regime de 
dedicação exclusiva razão pela qual deveria estar recebendo  a vantagem do artigo 192, inciso I, e 
não a vantagem prevista no artigo 192, inciso II, como vinha recebendo.

Artigo  192.  O  servidor  que  contar  tempo  de  serviço  para  aposentadoria  com  provento 
integral será aposentado:
                  I – com a remuneração do padrão da classe imediatamente superior àquela em que se  
encontra posicionado.  
 Providenciamos a mudança para o inciso correto conforme cópia do contracheque em anexo e 
abriremos um processo administrativo de pagamento de exercícios anteriores para apurar os valores 
dos últimos 5 anos, uma vez que a mesma estava recebendo valores a menor e não a maior. 

b-)  Enviamos  um  e-mail  para  a  SRH/MP  (cópia  anexa),  solicitando  o  código  da  rubrica  de 
vantagem pessoal decorrente dos 28,86% para podermos fazer as alterações nas fichas financeiras 
dos  servidores.  Lembramos  que  o  pagamento  está  sendo  feito  de  acordo  com  o  lançamento 
efetuado  pelo  SRH/MP,  bem  como  não  recebemos  até  a  presente  data  (01/09/2006)  resposta 
informando o código da rubrica.                          



7.3.  Providências a serem Implementadas

7.4. Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

8. Item do Relatório de Auditoria: 7.2.5.2 - SERVIDORES RECEBENDO INDEVIDAMENTE 
O  ABONO  DE  PERMANÊNCIA  INSTITUÍDO  POR  MEIO  DA  EMENDA 
CONSTITUCIONAL N.º41, DE 31/12/2003, E FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO 
DE TEMPO ANTERIOR NO SIAPE.

8.1. Recomendação: 
Recomendamos  que  a  UNIFESP  busque  implementar  efetivamente  todas  as  medidas 
necessárias  para  sanar  as  impropriedades  apontadas  com  especial  atenção  para  o 
ressarcimento ao Erário dos valores pagos indevidamente aos servidores SIAPE n.º1137565 
e 1136447.

8.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

8.3.  Providências a serem Implementadas
Foram abertos processos de devolução ao erário conforme artigo 46 da Lei 8112/90 e já estão 
sendo  descontados  os  valores  recebidos  indevidamente  pelos  servidores,  conforme  cópia  dos 
contracheques em anexo.

8.4. Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

9. Item do Relatório de Auditoria: 7.3.1.1 - IMPROPRIEDADES NAS CONCESSÕES DE 
DIÁRIAS.

9.1 Recomendação: 
Recomendamos à UNIFESP que:
a) Abstenha-se de efetuar pagamento de diária após o período de deslocamento.
b) Anexe nos processos de diárias, como boa praxe administrativa e para reforçar evidência do 
cumprimento do disposto no art. 1° do Decreto n° 343/91, os bilhetes de passagens aéreas e os 
cartões de embarque, bem como convites, documentos convocatórios, programações, certificados 
ou "folders", de forma a comprovar o deslocamento do servidor.
c) Faça constar nos processos de concessão de diárias justificativas expressas para os casos de 
necessidade de deslocamentos iniciados a partir de sexta-feira, ou que incluam sábados, domingos 
e feriados; e no caso das concessões nºs 36, 107, 228, 231 e 286 verifique se  existiu motivo para o 
pagamento efetuado nestes dias, providenciando a devolução dos valores respectivos, em caso 
contrário.
d) Promova a devolução dos valores pagos a maior nos casos das Concessões nº17; 21; 36; 
107; 153; 228; 238; 294 e 328, tomando-se por base o local onde houve pernoite dos servidores e 
considerando as tabelas de valores vigentes no período de cada deslocamento, e abstenha de efetuar 
pagamento de diária a localidade diversa do local onde os trabalhos serão efetivamente realizados 
ou, na impossibilidade, para o local de pernoite.



e) Abstenha de efetuar inscrição de saldos de diárias em “restos a pagar”.
f) Oriente os beneficiários no ato da solicitação de diárias sobre a necessidade de apresentação 
dos bilhetes de passagem quando do retorno do deslocamento, anexando ao processo de concessão 
de diárias os bilhetes de passagem.
g) Providencie o depósito dos recursos devolvidos, referentes as concessões nºs 294 e 328, na 
conta específica do Convênio n.º 09/2004 e a retificação da prestação de contas.
h) Certifique que a empresa restitua os valores pagos em duplicidade e disponibilize a 
passagem referente a fatura nº00001996, conforme informado no Ofício Reitoria nº262/2006, e 
verifique os motivos que deram causa aos pagamentos em duplicidade, adotando medidas para 
evitar tais ocorrências.
i) Abstenha-se de efetuar pagamento de diária a servidor em período de férias e no caso de 
interrupção de férias de servidor faça constar no processo de concessão de diárias tal ocorrência.
j) Abstenha-se de efetuar pagamento de diária em parcela única quando o deslocamento for 
superior a quinze dias.
k) Cumpra o prazo previsto no artigo 8º do Decreto Nº343, de 19 de abril de 1991, quanto à 
devolução de diárias.
l) Atente para a correta classificação contábil das diária no Sistema SIAFI.
m) Cumpra o disposto nos incisos I e IX, do artigo 2º da Portaria Nº98, de 16 de julho de 2003, 
fazendo constar no processo de concessão de diárias autorização, em caráter excepcional, para 
viagens não programadas com antecedência mínima de dez dias, quando devidamente formalizada 
a justificativa que comprove a inviabilidade do cumprimento deste prazo.
n) No caso da concessão nº231 verifique se havia justificativa para a permanência da servidora 
até o dia 23/10/2005, uma vez que no Sistema SIAPE não consta anotação de férias no período. No 
caso da concessão nº36 verificar o se o pagamento de diárias a partir de 19/03/2005 era devido e, 
em caso contrário promover a devolução.

9.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)
 (1) Concordo    
a) Concordo.
b) Concordo.
A e b)Providências a serem Implementadas
Foi solicitado ao Diretor do Recursos Humanos , através de NOTA/AUDINT14/2006, adequar o 
pedido de concessão de diárias utilizando como norma o Decreto Nº 343. de 19/11/1991 e Portaria 
Nº 98 de 16/06/2003.

c) Concordo parcialmente:
 Justificativa:Nas concessões 107 e 228 justifica-se por tratar de trabalho de campo de forma 
continuada.
 
Providências a serem Implementadas:
Nas concessões 36 e 286 as diárias foram devolvidas conforme GRU.
286 GRU servidor Márcia Mattos Marques ( anexo) 
d) Concordo. 
Providências a serem Implementadas
Anexo devoluções pagas a maior através da GRU
e) Concordo.
Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do PP
f) Concordo.



        Providências a serem Implementadas
         Foi orientado Quando o retorno do deslocamento  do servidor apresentação dos bilhetes de 
passagem.
g) Concordo.

        Providências a serem Implementadas
    Foi devolvido ao convenio  09/2004, conforme anexo 2006 NS, 005116/5118/5120/8723
     
h) Concordo:

       Providências a serem Implementadas
       Constatamos a não utilização do bilhete em tempo hábil pelo servidor, e solicitamos a 
devolução FT 00001996 do valor através da GRU (devolução fatura/1996 de 03/10/05).
i) Concordo:
Providências a serem Implementadas
Normativa expedida pelo Recursos Humanos da UNIFESP em relação a concessão de diárias 
solicitado através de NOTA/AUDINT14/2006.

j) Concordo
 Providências a serem Implementadas
Estaremos utilizando Art. 6º decreto 343/91 
           
      
k) Concordo
Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do PP
l) Concordo

Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do PP
m) Concordo;
Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do PP

n) Discordo  quanto a concessão de diária nº231.

        Justificativa:
        Anexos de 30/06/2005 e de 01/10/2005

Concordo :Concessão 36 
Providências a serem Implementadas
 as diárias foram devolvidas conforme GRU item c
  

10 tem  do  Relatório  de  Auditoria:  7.4.1.4  -  VALORES  PAGOS  INDEVIDAMENTE  A 
SERVIDORES E A BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO JÁ FALECIDOS.

10.1Recomendação: 
Recomendamos à UNIFESP que:



a) passe a utilizar tempestivamente a sistemática de batimento dos dados dos sistemas SCO 
e  SIAPE  de  modo  a  reduzir  a  incidência  de  pagamentos  indevidos  a  servidores 
falecidos;

b) realize  o  recadastramento  de aposentados e  pensionistas,  nos termos do Decreto n°. 
2.729/98 e em consonância com a jurisprudência do TCU - Acórdão n°. 2978/2005.

10.2Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (2) Concordo parcialmente  

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:
a)  Estamos utilizando a sistemática de batimento dos dados dos sistemas SCO e SIAPE desde 2001 
porém, as informações são disponibilizadas no Siapenet  geralmente 3 meses depois da ocorrência 
do falecimento.

Quando  somos  informados  do  falecimento  através  dos  parentes  dos  servidores  ou  mesmo por 
intermédio da rede interna da instituição, tomamos imediatamente as providências necessárias.
b)  O recadastramento de aposentados e pensionistas estão sendo efetuados uma vez por ano de 
acordo com a legislação vigente.
10.3 Providências a serem Implementadas

10.4Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

11 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  7.5.1.1  -  PARTICIPAÇÃO  DE  SERVIDORES  NA 
GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS E SOCIEDADES CIVIS.

11.1Recomendação: 
Recomendamos  ao  Reitor  da  UNIFESP que  determine  ao  Diretor  do  Departamento  de 
Recursos Humanos da Unidade para que, no prazo de 180 dias:
a) Notifique cada um dos servidores  a  prestar  esclarecimentos  sobre  as  ocorrências  de 

vinculação com empresas ou sociedades civis em qualificação vedada legalmente ao 
servidor, orientando-os a comprovar o saneamento das situações impróprias mediante a 
regularização da qualificação perante os órgãos competentes, particularmente o registro 
das alterações contratuais ou constitutivas na Junta Comercial ou Cartório de Registro 
das Sociedades Civis.

b) Apure as ocorrências de servidores em regime de dedicação exclusiva relacionados na 
lista  de  vinculação  com  empresas  ou  sociedades  civis,  manifestando-se  quanto  ao 
amparo  legal  para  a  manutenção  dos  vínculos  e  o  exercício  dessas  atividades  que 
descaracterizariam o caráter de exclusividades da dedicação à Universidade, instando os 
servidores, se for o caso, a reverterem para o regime de jornada de trabalho de 40 horas 
semanais.

c) Notifique  cada  um dos  Coordenadores  de  cursos  ou  Chefias  dos  departamentos  ou 
Supervisores  hierárquicos  aos  quais  os  servidores  relacionados  estão  alocados,  a 
comprovarem a compatibilidade da jornada de trabalho com as atividades profissionais 
privadas eventualmente exercidas pelos mesmos.

11.2Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    



No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

11.3 Providências a serem Implementadas
Os servidores serão notificados a comparecer para prestar esclarecimentos.  

11.4Prazo limite de implementação:    31 /07 /2007

12 Item do Relatório de Auditoria: 7.5.1.2 - FALHA NA APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 
SERVIDOR ACARRETANDO O PAGAMENTO INDEVIDO DE SALÁRIO.

12.1Recomendação: 
Recomendamos ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Unidade que:
a) Apure e  proceda ao desconto  da  remuneração  dos  dias  não trabalhados  do servidor 

SIAPE 1137486, relativas às atividades particulares realizadas no mês de dezembro de 
2005.

b) Requeira  do  Coordenador  do  curso  ou  Chefia  do  departamento  ao  qual  o  servidor 
SIAPE 1137486 está alocado, a comprovação da compatibilidade da jornada de trabalho 
de professor em regime de 40 horas, com as atividades profissionais privadas exercidas 
pelo mesmo.

c) Elabore e apresente proposta ao Reitor de normatização e operacionalização do controle 
a ser exercido pelas Coordenações de cursos ou chefias dos departamentos quanto ao 
regular  cumprimento  da  jornada  de  trabalho,  e  da  forma  de  cientificação  ao 
departamento de recursos humanos, visando à salvaguardar os atos relativos à ordenação 
de despesas da folha de pagamentos da Unidade.

d) Elabore  e  apresente  proposta  ao  Reitor  de  mecanismo de  participação  dos  alunos  e 
servidores técnico-administrativos  no exercício do controle  a ser  exercido quanto ao 
regular cumprimento da jornada de trabalho dos professores da Unidade.

12.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)
   (2) Concordo parcialmente  

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:
Justificativa:
C  e  D  )Quanto  ao  instrumento  de  registro  de  assiduidade  e  pontualidade  dos  servidores  da 
UNIFESP/DOCENTES  informo  que  aplicamos  o  Decreto  1.867,  parágrafo  7º  item  e,  de 
17/04/1996.

12.3  Providências a serem Implementadas
A)Foi  descontado  do  servidor  SIAPE  1137486  na  folha  de  pagamento  de  setembro  /2006  a 
importância de R$ 1.888,60 correspondente ao período de 05/12/2005 à 18/12/2005 (14 dias de 
faltas).
B) Carta encaminhada para a Chefia Imediata do Servidor  solicitando compatibilidade do horário 
de trabalho. (anexoIV)

12.4 Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____



13 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.1.1.1  -  INCONSISTÊNCIAS  NA  PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA.

13.1 Recomendação: 
Recomendamos  à  Diretora  do  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  e  ao  Gestor 
Financeiro da Unidade que, ao emitir empenhos para as despesas com aluguel, restrinjam-se 
aos gastos que se refiram ao exercício vigente, em respeito aos princípios da anualidade e da 
competência na execução da despesa pública.

13.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:
Justificativa:
 O Gestor vem cumprindo a recomendação dentro da possibilidade orçamentária.

13.3 Providências a serem Implementadas

13.4 Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

14 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.1.1.2  -  INSUFICIÊNCIA  NA  INSTRUÇÃO  DE 
PROCESSOS LICITATÓRIOS.

14.1 Recomendação: 
Recomendamos que a Unidade passe a instruir adequadamente seus processos licitatórios, 
em relação aos seguintes itens:
a) Suficiente  e  necessária  comprovação de  urgência  para  a  realização  de  processos  de 

dispensa de licitação;
b) Suficiente  e  necessária  especificação  do  objeto  a  ser  contratado,  principalmente  em 

relação a serviços de informática;
c) Inclusão de laudo de avaliação e comprovação de titularidade dos imóveis nos contratos 

de locação, ainda que sejam de renovação. Em relação a esse item, faz-se necessário que 
os responsáveis providenciem as certidões de registro dos imóveis que se encontram 
atualmente sem esse respaldo. 

d) Comprovação de regularidade fiscal quando da contratação de empresas por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação;

e) Consulta prévia ao SICAF para a realização de pagamentos.

14.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

14.3 Providências a serem Implementadas



a) Nos processos de aquisição por Dispensa de Licitação deverá ser juntada declaração do 
requisitante justificando a urgência.  Essa justificativa devera ser avaliada e aprovada pela 
Ordenadora de despesas.

b) Todos os processos envolvendo equipamentos e serviços de informática serão avaliados e 
aprovados pelo Departamento de Informações / CPD.

c) Atualmente estão sendo juntados os laudos de avaliação e comprovação de titularidade dos 
imóveis nos contratos de locação.

d) Nos casos de dispensa de licitação ou inexigibilidade, será consultado o SICAF da empresa. 
Caso não haja, serão exigidas: Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, 
Certidão de Regularidade junto ao FGTS, Certidão Negativa de Débito junto ao INSS.

e) A consulta ao SICAF por ocasião do pagamento, somente pode ser feita pelo Departamento 
de Contabilidade e Finanças.

14.4 Prazo limite de implementação:    28 /10 / 2006

15 Item do Relatório de Auditoria:  8.1.1.3 - PAGAMENTOS EFETUADOS A EMPRESAS 
CUJOS SÓCIOS SÃO SERVIDORES DA UNIFESP.

15.1 Recomendação: 
Recomendamos  ao  Reitor  da  UNIFESP e  à  Diretora  do  Departamento  de  Compras  da 
Unidade que antes de homologar os processos licitatórios:
a) solicite  às  empresas  vencedoras  seus  instrumentos  constitutivos,  com  o  quadro 

societário atualizado;
b) de  posse  dessa  informação,  faça  o  cotejamento  do  quadro  societário  da  empresa 

vencedora com o cadastro de servidores ativos da Unidade no SIAPE;
c) ao verificar a participação de funcionários da UNIFESP na entidade a ser contratada, 

faça  rigorosa  análise  dos  riscos  envolvidos,  assegurando-se  da  integralidade  e 
regularidade dos procedimentos que instruem o processo, e avalie a oportunidade de 
adjudicar o certame, zelando particularmente pela licitude das contratações por dispensa 
ou inexigibilidade de licitação, em atenção ao princípio da impessoalidade.

15.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (2) Concordo parcialmente  
Justificativa:
Como alternativa de controle para esta questão, adotaremos o seguinte procedimento:  antes da 
contratação de uma empresa em qualquer modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade, essa 
deverá apresentar uma declaração com o seguinte teor “Declaro, sob as penas da lei, que a empresa 
..., não possui em seu quadro societário, servidor público federal”.

15.3 Providências a serem Implementadas
Operacionalizar a alternativa sugerida.

15.4 Prazo limite de implementação:    28 /10/2006

16 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.1.2.1  -  PEDIDO  DE  COMPRA  DE  CADEIRA 
UNIVERSITÁRIA  COM  ESPECIFICAÇÕES  DESNECESSÁRIAS,  LIMITANDO  A 
COMPETITIVIDADE DO CERTAME.



16.1 Recomendação: 
Recomendamos à Diretora do Departamento de Compras da Unidade que oriente e exija dos 
setores requisitantes a apresentação dos pedidos de compras com a devida especificação 
técnica, abstendo-se de conduzir procedimentos de compras cujas especificações limitem a 
competitividade nos certames.

16.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

16.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

16.4 Prazo limite de implementação:    28 /10 /  2006

17 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.1.3.1  -  CONTRATAÇÕES  E  PAGAMENTOS 
REALIZADOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO.

17.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) instaure sindicância para apurar a irregularidade na execução dos recursos relativos ao 

Convênio 41/2005 na aquisição de gêneros alimentícios sem licitação,  quantificando 
eventuais prejuízos em razão de divergências em quantidades, qualidade dos produtos e 
preços de mercado, e identificando as faltas funcionais dos servidores que tenham dado 
causa;

b) instaure sindicância para apurar as irregularidades apontadas na contratação das obras 
de ampliação das instalações da Disciplina de Cirurgia da Mão, instruindo-o com laudo 
pericial atestando os quantitativos e especificações indicadas na medição final da obra, 
quantificando  eventuais  prejuízos  em  razão  de  divergências  nas  quantidades, 
especificações e preços de mercado, e identificando as faltas funcionais dos servidores 
que tenham dado causa;

c) abstenha-se de transferir recursos de custeio ou capital para a SPDM que devam ser 
necessariamente  administrados  pela  UNIFESP,  atendo-se  aos  ditames  da  Lei 
8.666/1993.

17.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

17.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

17.4 Prazo limite de implementação:    30  /06 / 2007



18 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.2.2.1  -  DIRECIONAMENTO  EM  PROCESSO  DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

18.1 Recomendação: 
Recomendamos à Diretora do Departamento de Compras da Unidade que se abstenha de 
praticar  atos  que  configurem  direcionamento  de  licitação  e  instrua  adequadamente  a 
Procuradoria ao solicitar seus pareceres.

18.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    
No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

18.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

18.4 Prazo limite de implementação:     28 /10 / 2006

19 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.2.2.2  -  DIRECIONAMENTO  EM  PROCESSOS  DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

19.1 Recomendação: 
Recomendamos  ao  Reitor  da  UNIFESP  que  instaure  sindicância  visando  apurar  os 
responsáveis pelas irregularidades relatadas nos três processos, quantificando os prejuízos 
gerados e promovendo o devido ressarcimento ao erário.

Recomendamos à Diretora do Departamento de Compras que:
a) as contratações de produtos e serviços de informática contenham a descrição detalhada 

dos itens  de aquisição e  das máquinas  a  serem beneficiadas,  e  sejam precedidas  de 
certificação pelo CPD da UNIFESP quanto à adequação ao Plano Diretor de Informática 
da  Unidade,  e  que  o  fiscal  da  execução  do  contrato  responsável  pelo  atesto  das 
aquisições e serviços seja um técnico daquele setor. 

b) observe que todas as licitações do gênero devem ser adjudicadas pelo critério de menor 
preço por item.

19.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    
No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

19.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

19.4 Prazo limite de implementação:    30  /06 / 2007



20 Item do Relatório de Auditoria: 8.2.3.1 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS DE DESPESAS 
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

20.1 Recomendação: 
Recomendamos que o Gestor Financeiro e a Diretora do Departamento de Contabilidade e 
Finanças da Unidade se abstenham de efetuar pagamentos antecipados, em obediência ao 
artigo 63 da Lei n.º 4.320/64.

Recomendamos  ao  Reitor  que  faça  cumprir  a  orientação  que  já  havia  sido  enfatizada 
especificamente  para  a  Unidade  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,  em  seu  Acórdão 
1.973/2004  -  1ª  Câmara,  e  reiterada  recentemente  pelo  Acórdão  1655/2006  -  Primeira 
Câmara.

20.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

20.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com a recomendação do PP

20.4 Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

21 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.3.1.1  -  FALHAS  NA  FORMALIZAÇÃO  DE 
CONVÊNIOS, COM DESCUMPRIMENTO DE SEUS DISPOSITIVOS LEGAIS.

21.1 Recomendação: 
Recomendamos que Reitor da UNIFESP, ao firmar termos de cooperação com entidades e 
ao  participar  de  convênios  para  execução  de  suas  despesas  como  convenente  ou 
interveniente, zele pela aderência aos dispositivos legais e cumpra suas prerrogativas como 
responsável pelos recursos envolvidos, particularmente atentando às seguintes exigências:
a) comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel;
b) movimentar os recursos em conta bancária específica;
c) plano de trabalho detalhado nos termos exigidos na IN STN 01/1997;
d) pleno exercício da função gerencial fiscalizadora da execução do convênio;
e) registro dos Convênios firmados pela Unidade no SIAFI;
f) registro do acompanhamento da execução dos Convênios no SIASG;
g) apresentação regular e completa das prestações de contas parciais e finais.

21.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    
No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

21.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do PP

21.4 Prazo limite de implementação:     _31____ /_07____ / 2007_____



22 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.3.1.2  -  PAGAMENTO  DE  TAXA  DE 
ADMINISTRAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENENTES.

22.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) determine às entidades convenentes a restituição dos valores pagos a título de taxa de 

administração ou similar, previstos nos Termos de Convênio indicados neste relatório e, 
eventualmente, nos demais casos semelhantes;

b) abstenha-se de inserir cláusulas que prevejam ou permitam pagamentos a título de taxa 
de administração ou similar nos Convênios que forem firmados.

22.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   ( letra “a” e Letra “b”      ) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

22.3 Providências a serem Implementadas
A Instituição adotará a providência de pedir a prestação de contas dos 20% dos valores brutos 
arrecadados que deveriam ser utilizados para o pagamento de despesas e serviços, sendo que os 
valores que não tiverem comprovação de gastos com efetivas despesas para implementação do 
curso, serão devolvidos pelas entidades convenentes.

22.4 Prazo limite de implementação:     31 /07 / 2007

23 Item do Relatório de Auditoria: 8.3.1.3 - INCLUSÃO DE CLÁUSULAS EM CONVÊNIOS 
QUE  TRAZEM  RISCO  POTENCIAL  DE  FRAGILIZAÇÃO  DO  PROCESSO  DE 
AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS.

23.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) abstenha-se  de  inserir  cláusulas  em  Convênios  que  tragam  risco  potencial  de 

descumprimento da Lei 8.666/93;
b) promova  a  análise  das  aquisições  de  bens  e  serviços  realizadas  pelas  entidades 

convenentes quanto ao cumprimento ou não da Lei de Licitações.

23.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

23.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

23.4 Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____



24 Item do Relatório de Auditoria:  8.3.1.4 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À 
ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS.

24.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) aprimore os processos de planejamento e acompanhamento da execução dos convênios 

obedecendo à IN STN 01/97, fazendo constar das propostas o detalhamento das ações 
previstas e o memorial de cálculo da composição dos custos previstos, por categorias de 
despesas,  condicionando  a  aprovação  das  propostas  de  convênio  à  presença  e 
consistência desses elementos;

b) proceda  à  transferência  de  recursos  para  as  entidades  convenentes  necessariamente 
depositando em conta corrente específica para cada convênio, conforme determina o art. 
20º da IN STN 01/97;

c) obrigatoriamente designe gestores ou fiscais para os convênios que não tenham relação 
de interesse com as entidades convenentes.

24.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

24.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

24.4 Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

25 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  8.3.1.5  -  INICIATIVA  DE  CONVENENTE  DE 
APROPRIAR-SE  DE  CURSO  DA  UNIFESP.  ASSINATURA  DE  CONVÊNIO  COM 
EMPRESA  EM  DESACORDO  COM  A  RESOLUÇÃO  N.º  02/03,  DO  CONSELHO  DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIFESP.

25.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) crie  Comissão de sindicância para apurar as responsabilidades de quem deu causa à 

contratação da empresa Centro de Estudos em Medicina Comportamental S/C Ltda. – 
CEMC e facilitou a mesma na tentativa de apropriação de Curso da UNIFESP;

b) abstenha-se de firmar convênios com empresa com fins lucrativos ou entidades que não 
detenham certificado de instituição filantrópica;

c) não  firme  contratos,  acordos  ou  congêneres  com a  empresa  Centro  de  Estudos  em 
Medicina Comportamental S/C Ltda.–CEMC – CNPJ 04.627.307/0001-78;

d) promova ação junto às instâncias administrativas e judiciais, buscando salvaguardar os 
direitos  que  a  UNIFESP  detém  sobre  o  curso  de  Especialização  em  Medicina 
Comportamental, inclusive com ações de natureza penal e civil.

25.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    



No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

25.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

25.4 Prazo limite de implementação:     30 /06 / 2007

26 Item do Relatório de Auditoria: 8.3.2.1 - RISCOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
NA PARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO.

26.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) promova rigorosa auditoria na execução do contrato nº 001/SMS.G/2005 feita com a 

interveniência da AFIP, certificando, especialmente a regularidade das ações daquela 
entidade sobre os  encargos trabalhistas,  previdenciários,  sociais,  fiscais  e  comerciais 
resultantes de vínculo empregatício;

b) proceda  à  levantamento  na  Justiça  do  Trabalho  em  São  Paulo  sobre  eventuais 
ocorrências  de  ações  trabalhistas  em  que  a  Universidade  conste  como  reclamada, 
mesmo que solidária, identificando aqulelas que possam estar relacionadas ao contrato 
analisado;

c) requeira o último balanço da AFIP e a evidenciação de eventuais passivos trabalhistas, 
fiscais e previdenciários;

d) abstenha-se  de  firmar  convênios com empresa sem fins  lucrativos  ou entidades  que 
detenham  certificado  de  instituição  filantrópica  as  quais  mantenham  vínculos 
operacionais com empresas privadas com fins lucrativos sob pena de restar caraterizada 
burla à Lei de Licitações;

e) abstenha-se  de  firmar  contratos ou convênios  sobre  objetos  incompatíveis  com suas 
atividades finalísticas. 

26.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

26.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

26.4 Prazo limite de implementação:     30 /06 / 2007

27 Item do Relatório de Auditoria: 8.3.3.1 - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

27.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) promova  o  aditamento  dos  convênios  vigentes  que  estão  na  fase  de  execução  para 

incluir cláusula que preveja a apresentação de prestação de contas parcial, em caso de 



repasses  em  3  ou  mais  parcelas,  e  faça  cumprir  a  exigência  da  apresentação  das 
respectivas prestações;

b) no caso dos  convênios  já  encerrados,  exija  a  apresentação  das  prestações de  contas 
finais e manifeste-se conclusivamente pelas suas rejeições ou aprovações.

27.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

 (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

27.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

27.4 Prazo limite de implementação:     30 /03 / 2007

28 Item do Relatório de Auditoria: 8.3.3.2 - INCLUSÃO DE DESPESAS INELEGÍVEIS AO 
OBJETO DE CONVÊNIO.

28.1Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) promova  junto  à  entidade  convenente  a  devolução  dos  valores  pagos  relativos  a 

despesas inelegíveis ao objeto do Convênio 10/2005;
b) apure nos convênios firmados com as entidades que integram o quadro constitutivo da 

Fundação de Apoio à UNIFESP, vigentes em 2004 e 2005, o mesmo tipo de ocorrência 
relatado, envolvendo a execução de despesas a título de doação para constituição da 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo- FAP UNIFESP;

c) efetue a juntada dos documentos da prestação de contas do Convênio n.º 10/2005, no 
respectivo processo.

28.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

28.3 Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do Plano de Providências.

28.4 Prazo limite de implementação:     30 /06 / 2007

29 Item do Relatório de Auditoria:  9.2.1.1 - FRAGILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA.

29.1 Recomendação:                                               
Recomendamos ao Chefe da Unidade de Auditoria Interna da UNIFESP que:
a) A partir do planejamento anual de atividade do setor, consubstanciado no PAAAI 2006, 

sistematize as ações de controle, organizando os papéis de trabalho de planejamento e 



dos  testes  e  exames  realizados  que  sustentam  a  opinião  sobre  a  área  de  gestão 
examinada.

b) Formalize  o  resultado  dos  trabalhos  realizados  ao  longo  do  exercício  na  forma  de 
relatórios sintéticos, dando ciência ao Reitor e ao Conselho Fiscal dos achados, análises 
e recomendações formuladas aos setores.

c) Revise o Plano de Atividades Anual da Auditoria Interna PAAAI para o exercício de 
2006, adequando-o à estrutura técnica e operacional do setor, de tal forma a garantir a 
profundidade e qualidade mínima dos trabalhos realizados, permitindo que o acervo de 
trabalhos realizados ao longo do exercício possibilite a emissão de opinião tecnicamente 
fundamentada sobre as áreas de gestão efetivamente examinadas.

29.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

   (1) Concordo    

No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique:

29.3 Providências a serem Implementadas
Com a saída de alguns componentes da auditoria, estaremos reestruturando a unidade para que 
possa cumprir a contento seu mister conforme portaria nº 913, de 05 de setembro de 2006. no 
D.O.U  Seção  2  nº  180  em  19  de  setembro  de  2006.(anexo  V).  Informamos  ainda  que 
solicitamos à CGU  a promoção de cursos de capacitação dos membros da unidade. 

29.4 Prazo limite de implementação:     31 /03 / 2007

30 Item  do  Relatório  de  Auditoria:  9.2.2.1  -  INADEQUAÇÃO  DO  PROCESSO  DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

30.1 Recomendação: 
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:
a) Determine  à  Diretora  do  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  da  Unidade  o 

imediato saneamento do rol de responsáveis da Unidade, fazendo o competente registro 
das  naturezas  de  responsabilidade  exigidas  no  capítulo  III,  título  II,  da  Instrução 
Normativa IN TCU Nº 47, de 27/10/2004, nos incisos I (dirigente máximo da unidade 
jurisdicionada  de que trata as contas);  X (responsável  pela definição de critérios  de 
distribuição, pela aprovação de plano de trabalho e pela aprovação das prestações de 
contas de recursos concedidos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou 
outro instrumento de execução indireta ou descentralizada); e XI (dirigente de unidade 
administrativa ou gerente responsável pela gestão patrimonial).

b) Determine  à  Diretora  do  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  da  Unidade  o 
correto registro no rol de responsáveis no SIAFI, ao longo do exercício, dos períodos de 
gestão efetivos dos responsáveis titulares, zelando pela compatibilidade com o gozo de 
férias,  e  outros  afastamentos  legais,  particularmente  para  as  naturezas  de 
responsabilidade previstas  nos incisos  XIII  (ordenador de despesas);  XVI (outro co-
responsável por atos de gestão – Responsável atos de admissão, e desligamento); e XVI 
(outro  co-responsável  por  atos  de  gestão  -  Responsável  pela  Conformidade 
Documental).

c) Determine  à  Diretora  do  Departamento  de  Contabilidade  e  Finanças  da  Unidade  o 
registro  de  todos  os  servidores  comissionados,  que  exerçam  responsabilidades 



administrativas e operacionais estabelecidas estatutaria ou regimentalmente, ou que a 
exerçam por  delegação de competência,  compatíveis  com a relação  de naturezas  de 
despesas previstas na IN TCU nº 47/2004, particularmente os ordenadores de despesas.

d) Atente para a elaboração do Relatório de gestão da Unidade em consonância com as 
orientações  expedidas  anualmente  pelo  TCU  quanto  à  forma  e  conteúdo, 
particularmente: os dados gerais de identificação da Unidade; a descrição dos objetivos 
e  metas;  descrição  dos  indicadores;  a  avaliação  dos  resultados  da  execução  dos 
programas governamentais e/ou das ações administrativas; as medidas implementadas e 
a  implementar;  e  a  discriminação  das  transferências  e  recebimentos  de  recursos 
mediante  convênio,  acordo,  ajuste,  termo  de  parceria  ou  outros  instrumentos 
congêneres.

e) Determine ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Unidade a imediata 
retificação  do  Relatório  de  Correição  contendo  a  integralidade  dos  processos  de 
sindicância e administrativos disciplinares instaurados ou concluídos no exercício de 
2005, atentando à forma exigida no Anexo IV da Norma de Execução CGU nº 1/2006.

30.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação (Assinale abaixo o nº 
correspondente ao posicionamento)

a) Concordo:
Providências a serem Implementadas

Procederemos de acordo com as recomendações do PP
b)Concordo:
Providências a serem Implementadas
Portarias :
1081/2006, 1080/2006, 958/2006  ,460 de 03/07/2003 e  472 de 08/07/2003

c) Concordo:
Providências a serem Implementadas
Portarias:
1122/2006 e 1123/2006
d) Concordo:

Providências a serem Implementadas
Procederemos de acordo com as recomendações do PP
e) Concordo Parcialmente

Justificativa:
Atendendo solicitação do Corregedor-Geral, Dr. Moisés Antonio de Freitas  , informamos todos os 
processos disciplinares em andamento na UNIFESP. (anexo III)

30.3 Prazo limite de implementação:     _____ /_____ / _____

ANEXOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Item 2 : Balanço SPDM
Item 3 Letra A: Solicitação de Funcionário
Item 5:   Sistema de aplicação e registros dos atos de admissão e concessões TCU



Item 6 Letra A: Portaria Nº 344 de 30 de maio de 2006
Item 6 Letra A: Oficio-Circular nº 25/COGSS/DERT/SRH/MP
Item 7 Letra B: e-mail p/ Ministério Planejamento
Item 8 : Reposição erário Siape: 1136447 e 1137565
Item 9 Letra C: GRU( Márcia Mattos), conc 36,
Item 9 Letra D: GRU conc 17/05,21/05, 36/05,107/05,153/05,228/05, 294 e 238( mesma 
GRU),328/05
Item 9 Letra G: concessões 238 e 294(mesma devolução), 328/05, 238 e 294 (mesma devolução), 
238 e 294 ( mesma devolução)
Item 9 Letra H: devolução FT/1996
Item 9 Letra n:  documento identificado por: A/C: Setor de férias (30 de junho de 2005) e 
documento identificado por: A/C: Setor de férias (01 de outubro de 2005)
Item 12 Letra B: OF/DRH/UNIFESP/Nº 3050/2006
Item 29: Portaria Nº 913
Item 30 Letra B: Portaria Nº 1081 
Item 30 Letra B: Portaria Nº 1080
Item 30 Letra B: Portaria Nº 958
Item 30 Letra B: Portaria Nº 472
Item 30 Letra B: Portaria Nº 461
Item 30 Letra C: Portaria Nº 1123
Item 30 Letra C: Portaria Nº 1122
Item 30 Letra E: Oficio nº 1211/CGU-PR

OBS: Os anexos ora mencionados foram enviados a CGU-Controladoria Geral da União no Estado de São 
Paulo em 10 de Outubro de 2006.

Gestores Responsáveis pela Informação
Nome e Cargo



SERVIÇO   PÚBLICO   FEDERAL
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
               Escola Paulista De Medicina

Item 3.3.3.4 – Letra b)  Não há informações a serem relatadas.

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - Rua Botucatu n.º 740 - 5º andar - CEP 04023-900
Caixa Postal 20207 - Fone (0XX11) 5576.4522 fax (55-11) 5549.2127

São Paulo - Brasil
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