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ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO

PAULO

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e dez, nesta
cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão
da Cunha”, reuniram-se ordinariamente os senhores membros
do Conselho Técnico Administrativo da Universidade Federal
de São Paulo, sob a presidência do Prof. Vilnei Mattioli Leite.
Havendo "quorum" com a presença de 26 membros, o Prof.
Vilnei iniciou a reunião com a apreciação da atas das reuniões
datadas de 07.04.10 e 05.05.10, que foram aprovadas sem
ressalvas. INFORMES: 1) O Prof. Vilnei falou sobre a
construção prédio da Baixada Santista. Informou que o projeto
tem problemas e, conforme acerto do CGU, haverá nova
licitação da parte de ar condicionado. 2) A Sra. Glaucia
informou que esteve no XXX Encontro Nacional de Dirigentes
de Pessoal das IFES com a participação de representantes do
Ministério Público, AGU, Ministério do Planejamento e MEC.
Neste encontro foi discutido o Plano de Carreira dos Docentes:
ingresso na classe de Professor Auxiliar, Criação da classe
Sênior, Criação da gratificação de encargo de curso de
graduação e de cursos de pós-graduação; Autorização para
nomeações: maio – somente as IFES recém criadas, julho –
docente, setembro – técnicos e novembro – docente e técnico;
Criação do “Técnico Equivalente” para manutenção do quadro
de pessoal, revisão do auxilio transporte e nova orientação
sobre o Auxílio Indenizatório de Saúde. ORDEM DO DIA: No
primeiro item, Proposta da Comissão de Vagas – A Profa.
Rosana Puccini disse que esta reunião era para reafirmar a
proposta já apresentada no CTA e CONSU em novembro de
2009, visando o aproveitamento de vagas/professor
equivalente decorrentes de aposentadorias, exonerações ou
falecimentos ocorridos a partir de dezembro de 2009. Lembrou
que embora apresentada, a proposta não foi discutida com
profundidade no CTA e/ou CONSU. Apresentou a proposta da
comissão sendo: 1- Departamentos com menos de 30 docentes
– de cada 5 vagas / retornam as primeiras quatro para o
próprio departamento e a quinta vai para a UNIFESP /
Comissão de vagas para discussão; 2- Departamento com 30
ou mais – de cada 4 vagas / retornam as primeiras três e a
quarta vai para a UNIFESP / Comissão de vagas para



discussão. Disse que a comissão considerou, que essa
proposta poderia manter-se vigente até a finalização da
aprovação do regimento, pois poderão ocorrer mudanças na
conformação dos departamentos e, portanto, seria mais
adequado realizar uma revisão de sua pertinência frente às
novas condições e estrutura dos departamentos. O Prof. Vilnei
disse que essa proposta já havia sido discutida e aprovada no
CTA e o que estava em votação era o adendo para que a
proposta da comissão fosse valida até o termino do regimento.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. No
segundo item, Criação da comissão para analisar a utilização e
cobrança dos anfiteatros – O Prof. Vilnei disse que há dez anos
foi realizado um levantamento dos anfiteatros e definida uma
tabela de preços que é utilizada até os dias de hoje. Explicou
que será necessário a criação de uma comissão para reavaliar
a utilização desses anfiteatros e estabelecer novas taxas de
utilização. A Sra. Cristina Seidel lembrou que existe uma
comissão que está analisando a infraestrutura dos anfiteatros
e sugeriu que esta mesma comissão estabeleça as novas
normas de utilização. Após discussão o Prof. Vilnei colocou em
votação a proposta de que essa comissão normatize a
utilização e que seja incluído um representante da Pró-Reitoria
de Extensão. A proposta foi aprovada por 25 votos a favor e 1
abstenção. No terceiro item, Homologação de resultados de
concursos públicos – Vila Clementino: Medicina – 4 vagas, 7
aprovados; Enfermagem em Emergência – 1 vaga, 1 aprovado;
Medicina Fetal – 1 vaga, 1 aprovado; Oncologia Clínica e
Experimental – 2 vagas, 7 aprovado; Fonoaudiologia – 1 vaga,
5 aprovados; Patologia – 3 vagas, 4 aprovados; Pediatria – 1
vaga, 5 aprovados; Neurofisiologia Clínica – 1 vaga, 1
aprovado; Psicofarmacologia – 1 vaga, 3 aprovados; Cirurgia
Cardiovascular – 1 vaga, 4 aprovados; DDI – 1 vaga, 2
aprovados; Morfologia / Genética – 2 vagas, 4 aprovados;
Fisiologia Cardiovascular e Renal – 2 vagas, 5 aprovados;
Neurologia Infantil – 1 vaga, 1 aprovado. Guarulhos – FTP
Cultura Corporal – 1 vaga, 1 aprovado; Língua Francesa – 1
vaga, 1 aprovado; Língua Inglesa – 2 vagas, 5 aprovados.
Diadema – Química Analítica – 2 vagas, 4 aprovados. Colocado
em votação foi aprovado por unanimidade. No quarto item,
Autorização para reabertura de concurso – Guarulhos:
Educação Bilíngüe: Libras/Língua Portuguesa – 1 vaga. A Sra.
Gláucia informou que este concurso está retornando ao CTA



porque o CONSU aprovou a reabertura do mesmo com o título
de mestre e 15 dias de inscrições. Colocado em votação foi
aprovado por unanimidade. Osasco: A Sra. Glaucia lembrou
que a abertura desse concurso já foi aprovada pelo CTA e que
ao ser enviado ao CONSU foram questionados os requisitos de
ingresso e foi nomeada uma comissão que alterou alguns
requisitos e que já foram aprovados ad referendum pelo reitor
com 20 dias de inscrição. Colocado em votação foi aprovado
por 25 votos a favor e 1 voto contra. A Profa. Maria José
justificou o seu voto: “Disse que a expansão do campus está
acompanhada de um problema interno da FAC-FITO e que
para a UNIFESP utilizar o prédio que foi disponibilizado pela
prefeitura, será necessário desalojar uma faculdade municipal.
Disse ainda que os docentes estão contrários a essa decisão
política e que estão brigando em todas as instâncias para
permanecer no prédio. Segundo as reuniões da associação com
o reitor os cursos só começarão em março mediante a
resolução desse problema e que ele considera que é um
problema interno do prefeito com os docentes. Explicou que é
contra a aprovação nesse momento sem saber como será a
liberação desse edifício.” O Prof. Vilnei explicou que é uma
universidade particular, que a cidade de Osasco não está
conseguindo mantê-la com recursos do município e que existe
a promessa do prefeito de remanejar os alunos para um prédio
menor. 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.


