
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Aos cinco dias do mês de Outubro 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. Marinho Jorge Scarpi. Havendo

"quorum" com a presença de 26 membros. INFORMES: 1) O Prof. Marinho

iniciou a reunião solicitando a aprovação da ata de reunião de 08/09/2011, que

foi aprovada com ressalvas. 2) O Prof. Marinho pediu aprovação para retirada

da ordem do dia e inclusão como informes os itens Capacitação do Pessoal da

Manutenção para Zeladoria e Terceirização da manutenção – abertura de

licitação Campus São Paulo, que foi aprovado com sucesso. Dando

continuidade ele explica que atualmente há no Departamento de Manutenção

servidores que estão em vias de se aposentarem e também servidores com

mais de 50 anos o que impacta no atendimento da necessidade do campus

são Paulo. Diante disso, foi sugerido que capacitassem esse grupo para

exercerem a função de zeladores do prédio, ficando a cargo do Campus São

Paulo a continuidade deste trabalho. 3) Com relação a Comissão da Jornada

de Trabalho de 30 horas/Banco de Horas, o Prof. Marinho informa que a

Pró-Reitoria de Administração está aguardando o parecer da Procuradoria, já

que a mesma informa que não pode analisar a área de Recursos Humanos,

mas pode auxiliar o Conselho de Administração. Foi colocado pela

Procuradoria que a UNIFESP não pode desobedecer ao art. 44 da Lei 8112, a

não ser que o Departamento de Recursos Humanos receba algum informe do

órgão central, o SIPEC. Foi solicitado ao RH um levantamento das ultimas

informações passadas pelo SIPEC para identificar se há alguma orientação

que esteja em desacordo com o artigo 44. Caso não tenha, a Pró-Reitoria de

Administração enviará uma consulta formal à Secretaria de Recursos

Humanos do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 4)  Na última

reunião foi solicitado a elaboração do Regimento Interno do C. A., a Profa.

Ligia iniciou a apresentação da minuta elaborada pela Comissão e na próxima

reunião será inserido como Ordem do Dia para aprovação final. 5) A respeito



da qualificação, um dos apontamentos da CGU foi a UNIFESP não investir na

qualificação de seus servidores, dentro dessa situação a UNIFESP criou um

programa de Mestrado Profissionalizante que foi submetido a CAPES e está

ligado ao Campus Osasco. Em paralelo, a UNIFESP está em uma Comissão

da ANDIFES para montar um curso de Mestrado Profissionalizante à distância.

A UNIFESP participará e como proposta terá na 1º turma 1000 servidores,

onde também contemplará servidores estaduais e municipais. Para participar

do processo seletivo o aluno deverá fazer uma prova da ANPAD de raciocínio

lógico e inglês visando uma pontuação que será definida. A previsão de início

deste curso é para o 2º semestre de 2012 e para o Mestrado da UNIFESP, se

aprovado, no início de 2012. INFORMES REITORIA: O Prof. Walter informa

que irá em todos os conselhos e/ou congregações para  apresentar

comunicados importantes à comunidade UNIFESP. Informa que até o inicio do

ano o prédio da Reitoria estará pronto. O Magnífico Reitor comunica o

descontingenciamento do orçamento, ou seja, liberação de 10% do orçamento.

Com isso informou que o prazo máximo para empenhar é até 04/12/2011.

Comentou que sobre a reposição de vagas de Docente e

Técnico-Administrativo de servidores aposentados e também a liberação de

FG’s e CD’s, ele participou de reunião bastante produtiva no MEC, que

garantiram a liberação integral da solicitação. Inclusive conseguiu antecipar a

liberação das 16 vagas para o Instituto do Mar, onde deve sair o vestibular

ainda este ano. Com relação à Zona Leste e Embu das Artes está marcada

para o projeto de expansão II. No caso de Embu das Artes o Prefeito fará

doação de área urbanizada, com toda a infra-estrutura necessária e sua

especialidade será em artes. A respeito das obras, o Prof. Walter informa que

no caso do Campus São Paulo será iniciado o processo de verticalização,

onde a saída da Reitoria do Campus liberou mais espaço, além da compra do

prédio do Instituto da Visão. Além disso, o Magnífico Reitor diz que fez

consulta jurídica e também pediu orientação ao Sr. Nivaldo, Coordenador

Geral do CGU, sobre as atividades de manutenção, onde foi informado que

para realizar o processo de terceirização não é necessário a saída de todos os

servidores da manutenção. O Magnífico Reitor informa que com relação ao

Hospital São Paulo foi realizado a doação de dois prédios, caracterizando



assim como Hospital Universitário e podendo assim receber recursos

diretamente do programa REHUF. Diante disso, foi criado uma unidade

gestora, com seu próprio centro de custos e ordenador de despesas, com isso

ocorre separação dos servidores do H.U e da UNIFESP ficando claro ao MEC

o número real de servidores efetivamente ligados a UNIFESP, aumentando

assim a proporção entre aluno e técnico-administrativo. Com relação ao

Regimento Interno e o Estatuto da UNIFESP, serão analisados quais

modificações precisam ser realizadas e no inicio do ano será criada uma

comissão pelo CONSU para aprimorar esses documentos. Para recurso do

REHUF precisa inicialmente de um projeto que é enviado ao MEC, aprovado o

recurso vem para a UNIFESP que empenha e repassa para o H.U., onde 80%

dessa verba deve ser direcionada para adequação do hospital universitário e

compra de aparelhos. ORDEM DO DIA: No primeiro item – Apresentação das

resoluções da Comissão de Controle de Freqüência dos Servidores – O Prof.

Marinho informa oficialmente que o Prof. Sérgio Ajzen pediu saída desta

comissão e com isso passa para a Sra. Conceição iniciar a apresentação.

Após a apresentação breve, o Prof. Marinho sugere a indicação de novo

presidente, para depois dar continuidade aos trabalhos da comissão e fazer

alterações de acordo com a necessidade de cada campus. As professoras

Ligia e Regina Célia sugerem que após a elaboração, este documento seja

encaminhado aos campi para analisar se ele pode ser aplicado dentro da

estrutura de cada campus. Com isso a Sra. Isabel sugere a ampliação desta

comissão com membros de outros campi, já a Sra. Genilda sugere que seja

não necessariamente um diretor administrativo, mas qualquer outro servidor.

Após ponderações, o Prof. Marinho coloca em votação a permanência de 3

membros na comissão, sugestão aprovada com 2 votos contrários. Diante da

necessidade de indicação de novo presidente sugerem que seja um diretor

administrativo, cujo indicado seria o Sr. José Baptista Barreto, posto em

votação foi aprovado por unanimidade. O Prof. Marinho propõe que na próxima

reunião este assunto entre como Informes e em reunião posterior como Ordem

do dia para aprovação do documento final. No segundo item – Apresentação

de documento prévio da Comissão que irá criar indicadores de controle, dos

projetos que solicitam aquisição de equipamentos, para que estejam



adequados a infra-estrutura da Universidade – A Profa. Rosely pediu para

postergar esta apresentação para a próxima reunião, pois formulou o

documento, mas não teve oportunidade de se reunir com a comissão. Com

isso o Prof. Marinho propôs na próxima reunião este assunto entre como

Informes e em reunião posterior como Ordem do dia para aprovação do

documento final No terceiro item – Apresentação de documento prévio da

Comissão de normatização do aditamento de obras – A Sra. Tânia informa que

o documento está quase finalizado, mas que acreditava que seria apresentado

na próxima reunião. Com isso o Prof. Marinho informou que assunto será

inserido como Informes e na reunião posterior como Ordem do Dia para

aprovação de documento. No quarto item – Apresentação de documento com

instrumento de avaliação pela Comissão de Avaliação de Desempenho dos

Técnicos Administrativos em Educação – Por não haver membro da comissão

para apresentar o documento, o Prof. Marinho informa que a Comissão

receberá comunicado oficial para apresentar na próxima reunião. No quinto

item – Votação do Representante Externo do Conselho Curador da UNIFESP

– Em reuniões anteriores foi solicitado à Profa. Lucila para fazer um

levantamento de possíveis candidatos para ser representante externo do

Conselho Curador, como indicação a Professora sugeriu o Sr. Carlos Wendel

Magalhães, atual Diretor Executivo da Cinemateca Brasileira, colocado em

votação a indicação foi aprovada por unanimidade. No sexto item –

Homologação de resultados de concursos – Processo Seletivo Simplificado –

Baixada Santista - Trabalho em Saúde/Saúde Coletiva, 1 vaga, 1 aprovado.

Processo Seletivo Simplificado – São Paulo - Enfermagem/ Enfermagem em

Psiquiatria e Enfermagem em Saúde Mental, 1 vaga, nenhum inscrito. São

Paulo – UAB - Mídias Digitais, 2 vagas, nenhum aprovado; Psicologia, 1 vaga,

nenhum aprovado. Osasco - Relações Internacionais, 1 vaga, 3 aprovados;

Formação Humanística e Compreensão Humana/ Filosofia, 1 vaga, 4

aprovados. Diadema - Temodinâmica de Processos e Operações Unitárias, 1

vaga, 1 aprovado. Colocada em votação a homologação foi aprovada por

unanimidade. No sétimo item – Troca de área – Osasco – Troca de área de

conhecimento, 4 vagas de Sistemas e Práticas da Administração para 2 vagas

para Administração Geral, 1 vaga para Administração de Marketing e 1 vaga



para Administração de Sistemas de Informação. Troca de área de formação, 2

vagas com Formação Científica/Estatística para 2 vagas com Formação

Científica/Métodos Quantitativos. Troca de área colocada em votação

aprovada por unanimidade. No oitavo item Abertura de Concurso Público –

São Paulo - Medicina Preventiva/ Medicina de Família e Comunidade, 1 vaga,

correção, pois na reunião este concurso estava como simplificado e também

efetivo; Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço/ cirurgia de cabeça

e pescoço, 1 vaga; Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço/ laringe

e voz, 1 vaga. Diadema - Ensino de Química Orgânica, 1 vaga. Osasco -

Administração/ Administração de Sistemas de Informação, 1 vaga;

Administração/ Administração Geral, 1 vaga; Administração/ Administração de

Marketing, 1 vaga; Ciências Contábeis, 1 vaga; Ciências Contábeis/Direito, 1

vaga; Formação Científica/Métodos Quantitativos, 2 vagas; Formação

Científica/Metodologia Científica, 1 vaga. São José dos Campos - Matemática

Computacional, 2 vagas. Colocada em votação a abertura de concurso foi

aprovada por unanimidade. No nono item – Abertura de Processo Seletivo

Simplificado para Prof. Substituto – Baixada Santista - Serviço Social/ Ciências

Sociais, 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.

Ressalva: Na ata de 08/09/2011, linha 109, no sétimo item – Homologação de

resultados de concursos – PSF Guarulhos, a homologação da vaga para

Letras/Literatura e Ensino, 1 vaga, 1 aprovado, foi analisada e não foi

homologado devido recurso.


