
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Aos quatro dias do mês de Agosto de 2011, nesta cidade de São Paulo, à

Avenida Sena Madureira, 1500 – 4º andar, reuniram-se ordinariamente os

senhores membros do Conselho de Administração da Universidade Federal de

São Paulo, sob a presidência do Prof. Dr. Vilnei Mattioli Leite. Havendo

"quorum" com a presença de 19 membros. INFORMES: 1) O Sr. Rubens,

representante do Comando de Greve do Campus Baixada Santista, fez um

breve relato sobre os tópicos que estão sendo discutidos referentes à greve. 2)

O Prof. Vilnei solicitou a votação para aprovação da ata de 07/07/2011, que foi

aprovada com ressalvas da Sra. Tânia Mara Francisco. 3) O Prof. Vilnei

informou que a proposta de Processo de Seleção Simplificado foi aprovada

pelo CONSU. 4) O Dr. Silvio fez uma breve apresentação sobre os trabalhos

da Comissão de Assistência à Saúde de Servidores. 5) O Prof. Vilnei informou

que o Departamento de Engenharia foi descentralizado, portanto a Engenharia

Central ficará no prédio da Reitoria, o Campus São Paulo terá sua Engenharia

independente e o Campus Diadema também porém ainda pouco dependente

da Engenharia Central. 6) Após diversas ponderações dos membros do

Conselho, foi decidido criar duas comissões para normatização, sendo uma já

existente composta pelos servidores Prof. Sérgio Aron Ajzen, Maria José

Conceição dos Santos e Genilda Silvestre, onde serão responsáveis pela

normatização do Controle de Freqüência/Ponto e a outra Comissão para

normatizar a Jornada de Trabalho 30 horas/Banco de Horas, formada pelos

seguintes membros: Melissa Elaine Campos dos Santos, Genilda Silvestre

Silva, Dalmo Henrique de Araujo Teixeira, Isabel Cristina Milani, Fernando

Nunes de Castro Broca, Marília Marques Nunes, Tânia Mara Francisco e

Daniele Santiago Pereira. 7) O Prof. Vilnei sugeriu alteração na formação da

Comissão de Licitação Institucional, onde ela deverá ser composta por duas

pessoas fixas e os outros seriam nomeados conforme o assunto a ser tratado,

o professor irá providenciar mais informações para a próxima reunião. ORDEM

DO DIA: No primeiro item - Aditamento de obra, solicitar aprovação do

Conselho do Campus – O Prof. Vilnei explica que a lei define que todo contrato



pode ser aditado até no máximo 25%, diante disso ele sugere que todo

aditamento de obra seja encaminhado ao seu respectivo Conselho de Campus

para aprovação, pois assim haverá o fracionamento da decisão, trazendo mais

segurança para realizar esta função. Diante disso, ele sugere a criação de uma

Comissão para normatizar o aditamento de obras, sendo formada pelos

seguintes membros: Beatriz Cândida Barbosa, Tânia Mara Francisco, Prof. Dr.

Newton Andreo Filho e Cristian Augusto da Silva Batista, foi aprovada pelo

Conselho. No segundo item – Nomeação da Comissão de Avaliação de

Projetos de Pesquisas e Convênios – O Prof. Vilnei informa que atualmente é

ele quem assina os documentos de doação/transferência de bens da FAPESP,

como muitas vezes no momento da assinatura não há a informação da

infra-estrutura necessária para instalar este equipamento, acaba gerando

problemas futuros. Diante disso, após diversas ponderações dos membros, o

Prof. Vilnei sugeriu a criação de uma Comissão que irá criar indicadores de

controle, dos projetos que solicitam aquisição de equipamentos, para que

estejam adequados a infra-estrutura da Universidade, onde o Conselho

aprovou integralmente, sendo composta pelos seguintes membros: Profª

Rosely Oliveira Godinho, como presidente, Profª Beatriz Amaral de Castilho,

Profª Regina Célia Spadari, Prof. Akira Ishida e Prof. Arnaldo Lopes Colombo.

No terceiro item – Proposta de alteração de fluxo de aprovações de cursos

para servidores TAE – O Prof. Vilnei explica o funcionamento das verbas da

Comissão de Capacitação, onde um percentual é para o pagamento de bancas

e o restante é voltado para o aprimoramento dos servidores

técnico-administrativos em educação e os docentes. Após ponderações, o

Prof. Vilnei propôs que todos os diretores administrativos que sugeriu esta

alteração, entrem em contato com a Comissão de Capacitação e conversando

cheguem a uma solução, devendo apresentar na próxima reunião do C.A. No

quarto item – Apresentação das normas de avaliação dos servidores

Docentes em estágio probatório – O Prof. Vilnei explica que foi enviado a todos

os membros uma prévia das normas para avaliação dos docentes e solicita a

todos que analisem e identifique se há alterações a serem feitas nesse

documento, pois se houver o C.A. irá encaminhar um documento com todas as

sugestões à CPPD. Diante disso, a Profª Rosely sugeriu que esta avaliação do



docente passe também no Conselho Departamental e não só com a chefia

imediata como é sugerido no documento. A Profª Ligia sugeriu que esse

documento antes de ser aprovado seja encaminhado à Congregação de cada

Campus para uma análise mais profunda e alterada conforme a necessidade

de cada Campus devido sua peculiaridades.  O Prof. Vilnei sugeriu que a

CPPD tenha representante de todos os campi e que as Congregações e os

Conselhos de Campi analisem essas normas antes da aprovação deste

documento no CONSU, foi aprovado por unanimidade. No quinto item –

Apresentação das normas de avaliação dos servidores Técnico-Administrativos

em Educação em estágio probatório – O Prof. Vilnei pediu a todos sugestões

de possíveis alterações e após considerações de diversos membros, o Prof.

Vilnei sugeriu que seja feito um levantamento de todas as necessidades e

reinstitua a Comissão de Avaliação de Desempenho e inclua membros do

Conselho nesta Comissão, a sugestão foi aprovada por todos. No sexto item -

Indicação de um representante da comunidade externa para o Conselho

Curador da UNIFESP – Devido à ausência da Profª Lucila, responsável por

fazer um levantamento de possíveis nomes para indicação, não foi aprovado

nenhum representante. Diante disso o Prof. Marinho sugeriu que seja

aprovado na próxima reunião do C.A. ou que aprove ad referendum, esta

sugestão foi aprovada por todos. No sétimo item – Homologação de

resultados de concursos. Osasco: Métodos Quantitativos – 1 vaga, 2

aprovados; Estatística -1 vaga, 2 aprovados. Colocada em votação a

homologação foi aprovada por unanimidade. No oitavo item – Abertura de

Concurso Público. São Paulo: Ginecologia, 1 vaga. Colocada em votação a

abertura de concurso foi aprovada por unanimidade. No nono item – Abertura

de Processo Seletivo Simplificado para Prof. Substituto. Baixada Santista –

Fisiologia, 1 vaga; Ed. Física - Psicobiologia, Supervisão de Estágios e de

Trab. Em Saúde, 1 vaga. Colocada em votação a abertura de processo

seletivo simplificado, foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para

tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu

Camila Flazão Gonçalves, secretária, lavrei a presente ata.


