
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e onze, nesta
cidade de São Paulo, à R. Botucatu, 720 no Anfiteatro “Leitão
da Cunha”, reuniram-se ordinariamente os senhores membros
do Conselho de Administração da Universidade Federal de São
Paulo, sob a presidência do Prof. Vilnei Mattioli Leite. Havendo
"quorum" com a presença de 25 membros, o Prof. Vilnei iniciou
a reunião com INFORMES: 1) Informou que a Controladoria
Geral da União não encontrou problemas no uso do dinheiro
público e que as contas estão praticamente aprovadas. 2)
Informou a pedido do Prof. Sergio Antonio Draibe – Diretor da
Secretaria de Planejamento, que o PDI da UNIFESP estará em
consulta pública na INTRANET até o dia 20/06/11. ORDEM
DO DIA: No primeiro item, Atendimento aos funcionários –
NASF – O Prof. Vilnei explicou que na época do Prof. José
Laredo foi determinado que os servidores e funcionários
tivessem atendimento prioritário. Junto com essa
determinação foi elaborado um manual que normatizou os
atestados médicos. Propôs que o conselho votasse a
importância do atendimento prioritário de todos os servidores
e funcionários na universidade. Colocado em votação foi
aprovado por unanimidade. Em seguida, propôs a criação de
uma comissão para normatizar o uso de atestados médicos e
estudar as normas de atendimento. Esta comissão será
composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Antonio Carlos
Lopes, Prof. Dr. Jose Roberto Ferraro, Sra. Genilda Silvestre
Silva e Sra. Rosana Sacolito. No segundo item, Obras no
campus São José dos Campos – O Prof. Vilnei explicou que a
maior parte dos prédios da UNIFESP não tem alvará, inclusive
os prédios doados pelas Prefeituras. As obras eram tocadas
sem alvará, mas devido a uma exigência dos órgãos de controle
a universidade terá que regularizar. O campus São José dos
Campos deverá concluir as obras dos laboratórios até agosto e
o prédio em questão não possui alvará. A Sra. Tânia – Diretora
Administrativa explicou que a Prefeitura está regularizando a
documentação e suas plantas, e que este edifício é uma cessão
de vinte anos. Após discussão e sugestão dos membros, o
conselho aprovou por unanimidade a moção de apoio para que
o campus de andamento nas obras. No terceiro item,
Homologação dos resultados dos concursos – O Prof. Vilnei



solicitou ao conselho a inclusão na pauta que foi aprovada por
unanimidade. São José dos Campos: Economia – 1 vaga, 3
aprovados. Colocada em votação a homologação foi aprovada
por unanimidade. Diadema: Ensino de Botânica – 1 vaga, 1
aprovado; Ensino de Química Orgânica – 1 vaga, nenhum
aprovado; Ensino de Matemática – 1 vaga, 1 aprovado;
Zoologia de Invertebrados – 1vaga, 2 aprovados; Ensino de
Zoologia – 1 vaga, 1 aprovado; Projeto de Instalações
Industriais e Desenho Técnico Industrial – 1 vaga, nenhum
aprovado; Estatística – 1 vaga, 3 aprovados. Colocada em
votação a homologação foi aprovada por unanimidade. Baixada
Santista: Genética – 1 vaga, 2 aprovados; Serviço Social /
Serviço Social – 4 vagas, 1 aprovado; Nutrição / Ciência dos
Alimentos – 1 vaga, 2 aprovados. Colocada em votação a
homologação foi aprovada por unanimidade. No quarto item,:
Abertura de concursos – São Paulo: Cirurgia Pediátrica – 1
vaga, Cirurgia Experimental e Técnica Operatória – 1 vaga;
Ortopedia e Traumatologia -1 vaga. Colocada em votação a
abertura de concurso foi aprovada por unanimidade. No
quinto item,: Reabertura de concursos – Guarulhos: Sociologia
/ Teoria Sociológica Clássica e Contemporânea – 1 vaga;
Pedagogia / Fundamentos Teóricos e Práticos de Cultura
Corporal e Residência Pedagógica na Educação Infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental – 1 vaga; Pedagogia /
Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de Ciências e
Residência Pedagógica na Educação Infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental – 1 vaga; Ciência Política – 1 vaga.
Colocada em votação a reabertura de concurso foi aprovada
por unanimidade. No sexto item,: Transferências de áreas de
conhecimento – Osasco: Ciências Políticas para Ciências
Econômicas / História Econômica e Economia Mundial;
Ciências Econômicas / Introdução à economia e Contabilidade
Social para a área de Microeconomia. Colocadas em votação as
transferências foram aprovadas por unanimidade. A Sra.
Glaucia falou sobre o decreto 7.485 que dispõe sobre a
constituição de banco de professor-equivalente das
Universidades vinculadas ao MEC. Com relação a contratação
de Professor Substituto disse que o conselho deveria estudar
uma normativa para agilizar a contratação, principalmente no
caso de licença a gestante. Após discussão o conselho decidiu
criar uma comissão para estudar a contratação de Professor
Substituto que será composta pelos seguintes membros: Profa.



Maria Jose da Silva Fernandes, Prof. Fabio Fagundes Silveira e
Profa. Ligia Fonseca Ferreira. 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.


