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

Aos quatro dias do mês de maio 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 aprovação das atas de 02.03.11 e 08.04.11
que foram aprovadas sem ressalvas. INFORMES: 1) O Prof.
Vilnei informou que a próxima reunião do Conselho será
realizada extraordinariamente no dia 02.06 (quinta-feira),
devido à realização da reunião do CONSU. ORDEM DO DIA:
No primeiro item, Resultado da Comissão que analisou o
recesso de final de ano– A Sra. Genilda apresentou as normas
elaboradas pela comissão: 1- Os ambulatórios do HU/HSP
funcionarão normalmente durante todo o mês de dezembro até
o dia 22/12/2011. Os agendamentos devem ser feitos como
rotina até esta data; 2- Nos dias 23/12 e 02/01/2010 os
ambulatórios estarão fechados para atendimento. No dia
03/01/2012 retomam as atividades normais; 3- No período de
26 a 30/12/2011 os seguintes ambulatórios deverão manter
as atividades normais: Transplante de medula óssea,
Quimioterapia, Hemofilia, hemoterapia e Nefrologia – diálise; 4-
Recomendamos que no período de 26/12 a 30/12/2011, os
setores abaixo atendam as necessidades de assistência
pós-operatória, curativos e procedimentos considerados
inadiáveis: Hematologia, Ortopedia, Especialidades cirúrgicas,
CAPS – Psiquiatria, Oftalmologia, Reumatologia (Lúpus). Os
funcionários (médicos, enfermeiros, equipe técnica,...) dos
setores ou disciplinas que não exercerem atividades no período
de 26/12 a 30/12/2011 deverão repor as respectivas horas de
trabalho durante o ano de 2012. Estas recomendações deverão
ser seguidas até que ordem superior as contraponha. Colocado
em votação a sugestão da comissão foi aprovada por
unanimidade. No segundo item, Check lists para contratações
e convênios – O Dr. Thomaz explicou foi constituído um grupo
de trabalho no Fórum Procuradores das Universidades
Federais, para elaborar um check list nas áreas mais sensíveis
da administração e que geram mais índices de não
conformidades nas auditorias realizadas nas universidades.



Este check list foi encaminhado ao conselho que deverá
encaminhar para todos os setores administrativos e campi
como um padrão de aprimoramento do trabalho
administrativo. Explicou que esse check list já foi analisado em
Brasília pela consultoria da Procuradoria Geral Federal e pela
Advocacia Geral da União e recomendado a todos as outras
universidades. O Prof. Vilnei colocou em votação o check list
que foi aprovado por unanimidade. No terceiro item,
Descentralização do Departamento de Engenharia – campus
Diadema – O Prof. Vilnei explicou que a descentralização
começou na universidade quando o Reitor delegou aos
Pró-Reitores algumas competências. Explicou que será feito
um teste e que é um Departamento pequeno e deverão ser
contratadas empresas para o gerenciamento das obras e que a
idéia inicial é acelerar o andamento destas obras. Colocada em
votação a descentralização foi aprovada por unanimidade. No
quarto item,: Transferências de áreas de conhecimento –
Baixada Santista: Engenharia da Pesca e Oceanografia para a
área de Engenharia Ambiental; Economia Políticas e Públicas
para área de Engenharia Portuária com ênfase em gestão de
negócios e logística portuária; Engenharia Portuária para a
área de Engenharia de Infraestrutura Portuária. Colocadas em
votação as transferências foram aprovadas por unanimidade.
No quinto item,: Homologação dos resultados dos concursos –
Osasco: Compreensão da realidade brasileira / Ciência Política
– 2 vagas, 1 aprovado. Baixada Santista: Psicologia /
Psicologia Hospitalar e Psicossomática – 1 vaga, 1 aprovado;
Genética – 1 vaga, 2 aprovados; Biologia Celular / Molecular
(Professor Substituto) – 1 vaga, 2 aprovados. São Paulo:
Epidemiologia (Professor Substituto) – 1 vaga, 1 aprovado. São
José dos Campos: Economia – 1 vaga, 3 aprovados. Colocada
em votação a homologação foi aprovada por unanimidade. No
sexto item,: Abertura de concursos públicos – São Paulo:
Informática em Saúde – 1 vaga. Colocada em votação a
abertura de concurso foi aprovada por unanimidade. Baixada
Santista: Engenharia Portuária com ênfase em Gestão de
Negócios e Logística Portuária – 1 vaga; Engenharia de
Infraestrutura Portuária – 1 vaga; Estudo o Movimento
Humano: Cinesiologia, Biomecânica e Avaliação do Movimento
Humano – 1 vaga. Colocada em votação a abertura de
concurso foi aprovada por 00 a favor e 2 votos contra.
Diadema: Processo de Transferência de Massa – 1 vaga;



Termodinâmica de Processos e Operações Unitárias – 1 vaga;
Colocada em votação a homologação foi aprovada por
unanimidade. Guarulhos: Letras / Língua Francesa – 1 vaga,
requisito mestre em Educação, Letras ou Lingüística. Após
discussão o Prof. Vilnei colocou em votação a solicitação de
abertura do concurso com requisito mestre que foi aprovado
por unanimidade. No setimo item,: Abertura de concursos
públicos – Processo Seletivo Simplificado – Guarulhos: Estudos
da Linguagem / Língua Portuguesa – 1 vaga; Letras /
Educação Lilíngues: Libra – 1 vaga; Letras / Língua Inglesa – 1
vaga; Letras / Literatura e Ensino – 1 vaga. Colocada em
votação a abertura de concursos foi aprovada por
unanimidade. São Paulo: Cardiologia – 1 vaga. Colocada em
votação a abertura de concurso foi aprovada por unanimidade.
Morfologia e Genética – 1 vaga, notório saber. Colocada em
votação a abertura de concurso foi aprovado por 00 e 1
abstenção. Guarulhos: Letras / Língua Francesa – 1 vaga,
requisito mestre em Letras, Lingüística ou Pedagogia. Após
discussão o Prof. Vilnei colocou em votação a solicitação de
abertura do concurso que foi aprovado por unanimidade. 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.


