
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO

PAULO

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e cinco, nesta
cidade de São Paulo, à Rua Botucatu, 740 no Anfiteatro “Leitão
da Cunha”, reuniram-se os senhores membros do Conselho
Técnico Administrativo da Universidade Federal de São Paulo -
Escola Paulista de Medicina, sob a presidência do Sr. Pró-Reitor
de Administração, Prof. Dr. Sérgio Antonio Draibe. Havendo
"quorum" com a presença de 19 membros, a reunião foi iniciada
com a apreciação da ata da reunião anterior datada de 03.08.05
a qual foi aprovada sem ressalvas. INFORMES: 1) O Prof. Sérgio
parabenizou a Profa. Liliane Desgualdo Pereira pela conquista do
título de livre docência. 2) Informou que o Departamento de
Informática e o Grupo de Rede da UNIFESP montaram um
sistema de rede sem fio em alguns locais. Informou ainda que a
Pró-Reitoria de Administração está comprando aparelhos de
telefonia que custam apenas R$ 16,00 e que se ligado no
computador com a instalação do software livre “Skype” permite a
realização de ligações sem nenhum custo a outros usuários do
mesmo software. Disse que estes aparelhos estão sendo
distribuídos para as secretárias dos departamentos e disciplinas.
3) O Prof. Sérgio informou que a comissão criada para analisar o
processo do Prof. Beny Schimdt optou por encaminhá-lo à
Comissão Permanente do Pessoal Docente – CPPD vinculada ao
CONSU, para posteriormente dar um parecer. 4) O Prof. Sérgio
informou que o CONSU criou uma comissão para estudar os
Órgãos Complementares e lembrou que o CTA também havia
tomado esta decisão. Disse que solicitou que seu nome fosse
incluído nesta comissão e sugeriu a realização de reuniões
extraordinárias para esta discussão. ORDEM DO DIA: No
primeiro item, Homologação do resultado do concurso para
preenchimento de vagas para docentes no Campus Baixada
Santista, o Prof. Sérgio informou que para as áreas de Biologia
Celular/Molecular, Ciências Humanas, Educação Física,
Fisiologia/Biofísica, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Terapia
Ocupacional e Saúde Coletiva todas as vagas foram preenchidas
e que na área de Anatomia haviam três vagas, apenas um
candidato foi aprovado e haverá necessidade da realização de um
segundo concurso que já está sendo providenciado. Informou
ainda que recebeu uma interpelação administrativa dirigida aos



membros do CTA sobre o concurso na área de Saúde Coletiva
pela candidata Cláudia Roberta de Castro Moreno no qual ela
alega que a argüição do memorial não foi realizada de forma
pública contrariando a resolução do CONSU n° 4/96 que
estabelece que a prova didática e a argüição do memorial serão
públicas e requer: “a) primeiramente conceder efeito suspensivo
ao presente, paralisando o trâmite de homologação de resultados
enquanto não julgado o presente Recurso; b) Posteriormente,
revisar as notas dadas em decorrência das avaliações de títulos
da Recorrente, bem como as notas dos demais candidatos e
sejam apresentados publicamente os respectivos resultados; c)
Em conjunto com a medida acima, que sejam refeitas,
publicamente, as argüições dos Memoriais dos diversos
candidatos que acorreram ao Concurso Público; d) O vício
existente não é passível de correção com as medidas acima
requeridas, que seja anulado o Concurso Público e iniciados os
trâmites para realização de novo.” Após discussão e sugestões
dos membros o conselho decidiu homologar os concursos na área
de: Anatomia, Biologia Celular/Molecular, Ciências Humanas,
Educação Física, Fisiologia/Biofísica, Fisioterapia, Nutrição,
Psicologia, Terapia Ocupacional e nomear uma comissão que
juntamente com a Procuradoria Jurídica da UNIFESP, deverá
exarar decisão sobre o recurso solicitado no prazo de 15 dias. Os
membros da comissão serão: Prof. Dr. Luc Louis M. Weckx, Profa.
Dra. Emilia Inoue Sato, Profa e a Profa. Dra. Liliane Desgualdo
Pereira. No segundo item, O Prof. Sérgio convidou a Profa.
Rosana Puccini para apresentar o relatório da comissão de
telefones. A Profa. Rosana explicou que a comissão verificou as
contas telefônicas de abril a julho de 2005 e as solicitações
encaminhadas pelos departamentos e fez a seguinte proposta: 1-
Aumento do número de cotas de departamentos que apresentam
grande número de docentes, sobretudo em dedicação exclusiva;
que não desenvolvem prioritariamente atividades assistências;
que possuem poucas unidades isoladas; não possuem ramais
UNIFESP estão distantes dos prédios principais da instituição.
Informou que a partir destes critérios foram realizadas as
seguintes alterações: a) Departamento de Biofísica – de 3 (três)
para 6 (seis) cotas; b) Departamento de Bioquímica: de 4 (quatro)
para 6 (seis) cotas; c) Departamento de Medicina Preventiva – de
7 (sete) para 9 (nove) cotas. Informou ainda que: 1- Com relação
às justificativas referentes à assistência, a comissão considerou
que devem ser encaminhadas à direção do Hospital São Paulo; 2-



As justificativas referentes a centros de estudo ou institutos
apresentadas por alguns departamentos foi considerada a
decisão estabelecida anteriormente de que são de
responsabilidade dos respectivos centro/instituto; 3- Os
departamentos que não possuem linhas suficientes ou não
possuem linhas UNIFESP e sequer podem utilizar suas cotas, as
mesmas deverão ser providenciadas. A comissão considerou que
esta proposta atende às solicitações apresentadas e que
reavaliações poderão ser feitas frente a novas questões e
situações, considerando inclusive propostas de menor custo a
serem implantadas na instituição referente a outros meios de
comunicação. Nada mais havendo para tratar e estando todos de
acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella
Lopes Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.


