
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

 3 

Aos oito dias do mês de Setembro de 2011, nesta cidade de São Paulo, à 4 

Avenida Sena Madureira, 1500 – 4º andar, reuniram-se ordinariamente os 5 

senhores membros do Conselho de Administração da Universidade Federal de 6 

São Paulo, sob a presidência do Prof. Dr. Vilnei Mattioli Leite. Havendo 7 

"quorum" com a presença de 20 membros. INFORMES: 1) A Profª Janine 8 

iniciou a apresentação sobre a avaliação de desempenho dos docentes e após 9 

discussões, o Prof. Vilnei sugeriu a todos que compilem as possíveis 10 

alterações e encaminhem a ela até a próxima segunda-feira (12/09/2011), para 11 

a mesma convocar uma reunião da CPPD extraordinária e se possível 12 

encaminhar o documento final ao próximo CONSU.  2) O Prof. Vilnei informa 13 

que o Regimento Interno foi finalizado e que estão realizando apenas a revisão 14 

ortográfica e jurídica do documento. 3) Com a finalização do Regimento Interno 15 

os centros de custos serão reavaliados e recadastrados ou criados se 16 

necessário.  4) O Prof. Vilnei solicitou a votação para aprovação da ata de 17 

04/08/2011 que foi aprovada sem ressalvas 5)  O Prof. Vilnei informa que para 18 

auxiliar o Plano de Providências da CGU, foi realizada uma análise onde cada 19 

departamento e/ou setor envolvido nos assuntos abordados no relatório de 20 

auditoria da CGU faria a devida resposta para ser inclusa no plano de 21 

providências. 6) Foi realizado um levantamento de comissões nomeadas pelo 22 

C.A. e solicitado um breve relato sobre suas atividades. Com isso o Prof. 23 

convocou um representante de cada comissão. Iniciando, Sra. Conceição fez 24 

uma apresentação breve da “Comissão para elaborar normas para o controle 25 

de freqüência dos servidores” e, após, foi decidido que no próximo C.A. deverá 26 

ser apresentado uma resolução desta comissão. Referente à “Comissão para 27 

normatizar o uso de atestados médicos e estudar normas de atendimento”, 28 

essa comissão seria incorporada à “Comissão de Assistência à Saúde dos 29 

Servidores”. Com referência a “Comissão para normatizar a Jornada de 30 

Trabalho 30 horas/Banco de Horas” o Prof. Vilnei fará convocação oficial para 31 

reunir todos e iniciar os trabalhos. Quanto a “Comissão para normatizar o 32 

aditamento de obras”, o Prof. Newton sugeriu que amplie a abrangência dessa 33 

comissão, que ela normatize todos os trâmites desde o inicio do projeto e não 34 



somente o aditamento da obra, evitando assim falhas na elaboração dos 35 

projetos de obras. Por fim, com relação a “Comissão que irá criar indicadores 36 

de controle, dos projetos que solicitam aquisição de equipamentos, para que 37 

estejam adequados a infra-estrutura da Universidade”, a presidente, Profª 38 

Rosely, reunirá todos os membros e pretende enviar um documento prévio até 39 

o próximo C.A. ORDEM DO DIA: No primeiro item – Apresentação das 40 

atividades da Comissão de Assistência à Saúde dos Servidores – SESMT – Dr. 41 

Zechinatti – Dr. Zechinatti iniciou a apresentação discorrendo sobre os exames 42 

periódicos, onde para realizá-los o SESMT está se deslocando em cada 43 

campus e além disso, pede também colaboração aos diretores administrativos  44 

para incentivar os servidores a se apresentarem nos dias estabelecidos. 45 

Quanto à homologação de atestados médicos acima de 15 dias e até 120 dias, 46 

o servidor deverá se apresentar ao SESMT quando for ao campus, evitando 47 

assim que o servidor se desloque até São Paulo, o mesmo deverá ser feito 48 

quando exames periódicos constarem alterações. NASF – Dr. Silvio – O Dr. 49 

Silvio apresentou rapidamente a abrangência de atendimentos e estrutura atual 50 

do NASF. A Genilda questionou o mesmo referente ao atendimento de 51 

pneumologia, o Dr. Silvio informou que faria uma reunião para resolver esta 52 

situação. O Prof. Vilnei informou que o NASF está subordinado ao Hospital 53 

Universitário, inclusive solicitará ao Reitor que seja feita a portaria onde o 54 

NASF será uma unidade subordinada do Hospital Universitário da UNIFESP. 55 

Retorno dos médicos contratadas para o NASF – O Prof. Vilnei informa que há 56 

1 vaga de clinica médica e 2 vagas da Psiquiatria que pertencem ao NASF, 57 

colocou em votação o retorno dos médicos, que foi aprovado por unanimidade. 58 

Com relação à agilidade, o Prof. Vilnei irá convocar os servidores para informar 59 

sobre o retorno. No segundo item – Plano de Capacitação Institucional – O 60 

Prof, Vilnei explica que de acordo com o novo regimento interno, a política de 61 

capacitação será definida pelo C.A., onde será feito um levantamento das 62 

necessidades, que será executado pela Comissão de Capacitação. A Sra. 63 

Conceição informa que já foi feito um plano de capacitação inclusive colocado 64 

em processo que está sumido conforme informada pela Sra. Glaucia, que 65 

sugere localizar e implantar este Plano de Capacitação já aprovado. A Sra. 66 

Genilda sugere que seja resgatado o plano de capacitação e faça um novo 67 

levantamento das necessidades de treinamento, para assim adequar as reais 68 



necessidades. Após diversas ponderações o Prof. Vilnei sugeriu agendar uma 69 

reunião com a Comissão de Capacitação e o pessoal Técnico Administrativo 70 

para discutir esse item, posto em votação, a sugestão foi aprovada. No 71 

terceiro item – Apresentação de proposta da Comissão de Avaliação de 72 

Desempenho dos Técnicos Administrativos em Educação – O Prof. Vilnei pediu 73 

para a Sra. Tânia explanar sobre a reunião realizada anteriormente, referente à 74 

Comissão de Avaliação de Desempenho.  Sra. Tânia informou que em 75 

conversa optaram por atribuir requisitos da lei 8112, os cinco itens, descrição 76 

dos cargos, e em ofício encaminhado pelo MEC sugere que a avaliação seja 77 

realizada em 360º, onde a Comissão de Avaliação de Desempenho elaborará 78 

um instrumento para essa avaliação. A Comissão indicou a Profª Isabel e a 79 

Profª Evely para fazerem parte da comissão de elaboração do documento e 80 

também os representantes Técnicos Administrativos. O Prof. Vilnei coloca em 81 

votação a sugestão da comissão que foi aprovada por todos do Conselho. A 82 

Sra. Melissa sugere que nessa comissão esteja também um representante das 83 

entidades classistas, posto em votação, aprovado pelo Conselho com três 84 

abstenções. No quarto item – Apresentação da proposta de alteração da 85 

Comissão de Licitação Institucional – O Prof. Vilnei discorre sobre a formação 86 

da Comissão de Licitação Institucional, onde dois membros serão fixos, no 87 

caso o Prof. Hugo Pequeno e o Sr. Alexandre Monteiro, e incluirão membros de 88 

acordo com a licitação a ser realizada. Posto em votação foi aprovado por 89 

unanimidade. No quinto item – Descadastramento de Centros de Custos 90 

ligados à PROADM – O Prof. Vilnei informa que há centros de custos ligados a 91 

PROADM que não possuem vinculação com as atividades realizadas pela Pró-92 

Reitoria de Administração, são eles: Biblioteca Central, Biblioteca História da 93 

Medicina, Centro de Saúde, Ciaam, Cehfi, Nubec e Pida/Embu. Quanto aos 94 

centros de custos Assessoria da Reitoria, Comissão de Sindicância e NAS 95 

serão excluídos e os servidores remanejados. Diante disso, solicita aprovação 96 

do Conselho para desvinculá-los da PROADM e ligá-los às devidas pró-97 

reitorias ou campus, colocado em votação todos do Conselho aprovou.  No 98 

sexto item – Expulsão dos membros dos Conselhos Superiores – O Prof. 99 

Vilnei informou que atualmente nenhum membro do C.A. pode ser expulso 100 

caso esteja ausente em uma determinada quantidade de reuniões, de acordo 101 

com a orientação da Procuradoria, esta resolução só será válida a partir da 102 



próxima eleição do Conselho. A Sra. Conceição argumenta dizendo que essa 103 

decisão deveria ser do Conselho ou inserida no Regimento do C.A. Diante 104 

disso, o Prof. Vilnei sugeriu que a Profª Ligia, o Prof. Marinho e a Conceição 105 

preparem o Regimento Interno do C.A. No sétimo item – Homologação de 106 

resultados de concursos – PSF Guarulhos - Letras - Língua Espanhola, 1 vaga; 107 

Letras - Língua Inglesa – 1 vaga, 2 aprovados; Letras - Língua Francesa, 1 108 

vaga, 1 aprovado;  Letras/Literatura e Ensino, 1 vaga, 1 aprovado; Estudos da 109 

Linguagem/Língua Portuguesa, 1 vaga, 3 aprovados. PSF Baixada Santista - 110 

Ciências Sociais/Ciências Sociais em Saúde, 1 vaga, 1 aprovado. PSF São 111 

Paulo - Enfermagem/ Enfermagem Pediátrica, 1 vaga, 1 aprovado; 112 

Oftalmologia, 2 vagas, 4 aprovados; Enfermagem / Enf. Saúde Mental, 1 vaga, 113 

nenhum aprovado. PSF São José dos Campos - Matemática Computacional, 1 114 

vaga, 1 aprovado. Colocada em votação a homologação foi aprovada por 115 

unanimidade. Guarulhos - Letras - Língua Espanhola, 1 vaga, 3 aprovados. 116 

Osasco - Formação Científica - Metodologia Científica, 2 vagas, 1 aprovado. 117 

Baixada Santista - Engenharia de Infraestrutura Portuária, 1 vaga, 1 aprovado; 118 

Engenharia Portuária com ênfase em Gestão de Negócios e Logística 119 

Portuária, 1 vaga, 1 aprovado. São Paulo – Ortopedia eTraumatologia - 120 

Ortopedia e Traumatologia, 1 vaga, 2 aprovados; Química – Química, 1 vaga, 2 121 

aprovados; UAB - Ciência da Computação/Informática, Tecnologia da 122 

Informação, 1 vaga, 1 aprovado; Ciência da Computação/Informática, 123 

Tecnologia da Informação, 2 vagas, nenhum aprovado. Colocada em votação a 124 

homologação foi aprovada por unanimidade. No oitavo item – Abertura de 125 

Concurso Público – São Paulo – Ginecologia, 1 vaga; Medicina Preventiva 126 

Clínica - Medicina de Família e Comunidade, 1 vaga; Enfermagem-127 

Enfermagem em Cuidados Intensivos, 1 vaga; Dermatologia, 1 vaga. 128 

Guarulhos - História da Arte/ História da Arte medieval, 1 vaga; História da Arte/ 129 

História da Arte da África, 1 vaga. Baixada Santista - Terapia Ocupacional em 130 

Saúde Física, 1 vaga. Diadema - Ciências Biológicas/ Parasitologia Humana, 1 131 

vaga. São José dos Campos – Matemática, 1 vaga; Ciência da Computação, 2 132 

vagas. Colocada em votação a abertura de concurso foi aprovada por 133 

unanimidade. No nono item – Abertura de Processo Seletivo Simplificado para 134 

Prof. Substituto – São Paulo - Enfermagem em Cuidados Intensivos, 1 vaga; 135 

Otorrino e Cirurgia de cabeça e Pescoço / Rinolaringologia, 1 vaga. Guarulhos - 136 



História da Arte/ Arte Ocidental I - Séc XVIII e XIX; Laboratório de pesquisa em 137 

História da Arte III (Curadoria), 1 vaga. Baixada Santista - Terapia Ocupacional 138 

em Saúde Física, 1 vaga. São José dos Campos – Biologia, 1 vaga; Ecologia, 1 139 

vaga; Física, 2 vagas; Química, 2 vagas; Engenharia Elétrica, 2 vagas; 140 

Engenharia Mecânica, 2 vagas; Ciência da Computação, 1 vaga e Matemática, 141 

1 vaga. Colocada em votação a abertura de processo seletivo simplificado, foi 142 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos de 143 

acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Camila Flazão Gonçalves, 144 

secretária, lavrei a presente ata. 145 


