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Ata do Conselho de Administração  

da Universidade Federal de São Paulo 
 
 
Aos 11 de novembro de 2011, às 8:00  , nesta cidade de São Paulo,  na sede da 1 

Pró Reitoria de Administração, à Rua Sena Madureira, 1500 – Anfiteatro 4º andar,  2 

reuniram-se ordinariamente os senhores membros do Conselho de Administração 3 

da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência de V. Sra. Prof. Dr. 4 

Vilnei Mattioli Leite, e com a presença dos Conselheiros, havendo "quorum" com a 5 

presença de 20 membros. V. Sra. Prof. Dr. Vilnei Mattioli Leite iniciou a reunião 6 

solicitando a aprovação da ata de reunião de 05/10/2011, que foi aprovada com 7 

unanimidade. INFORMES: 1) Professor Vilnei esclareceu sobre as falhas no 8 

projeto executivo da licitação de obras no Campus Guarulhos e São José dos 9 

Campos. A empresa responsável, que já tem uma advertência por atraso na 10 

execução do projeto, forneceu dados errados quanto ao preço da obra, resultando 11 

na interrupção da licitação. Sendo assim, a empresa foi notificada, deverá 12 

apresentar novo projeto, será penalizada e a licitação será reaberta. 2) Professor 13 

Arnaldo apresentou os itens constantes da proposta da Comissão de Análise de 14 

Irregularidades Funcionais da UNIFESP (CAIF) e explicou-as, destacando que a 15 

função mais importante da Comissão é a de esclarecer as ocorrências 16 

disciplinares opinando pelo seu arquivamento ou encaminhamento para abertura 17 

de sindicância ou processo disciplinar à Comissão Processante Permanente. O 18 

objetivo da Comissão será o de descentralizar os procedimentos relativos à 19 

apuração de possíveis infrações éticas e de opinar sobre assuntos e ocorrências 20 

de menor vulto. Após os esclarecimentos, Professor Vilnei estabeleceu 30 dias 21 

para que, por escrito, as sugestões de acréscimos e alterações à proposta sejam 22 

encaminhadas à CAIF a fim de que o assunto em questão seja votado na próxima 23 

reunião ordinária.   3) Sr. Barreto apresentou as resoluções da Comissão de 24 

Controle de Frequência dos Servidores fazendo esclarecimentos sobre  25 

irregularidades no registro de ponto e sobre a responsabilização das chefias, com 26 

base na legislação vigente e mediante pesquisa de normatização do controle de 27 

frequência em outros órgãos públicos. A Comissão concluiu, ao término da 28 
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pesquisa sobre a legislação, que as normas acerca da frequência e jornada de 29 

trabalho dos servidores já estão estabelecidas, citando o Decreto 1590, o Termo 30 

de Ajustamento de Conduta do Ministério Público Federal (ponto eletrônico) e a 31 

Resolução CA 04/2011, datada de 02/03/2011, Capítulo 3, que trata de tal 32 

assunto. Por sugestão dos membros do Conselho, a Comissão deverá apresentar 33 

proposta de normatização do Banco de Horas, fazendo levantamento da 34 

legislação pertinente, de modo a definir o tempo que o servidor pode marcar o 35 

ponto antes e depois  do horário e o prazo de validade das horas trabalhadas a 36 

mais. Ao fim da explanação, Prof. Vilnei indicou que a Comissão de Controle de 37 

Frequência deverá apresentar proposta de normatização de controle de 38 

frequência com cláusula sobre a responsabilização das chefias imediatas pelo 39 

não cumprimento da carga horária de seus subordinados. O documento final 40 

deverá ser encaminhado para que possa ser votado na próxima reunião ordinária. 41 

4) Professora Rosely apresentou o documento prévio da Comissão que cria 42 

indicadores de controle dos projetos que solicitam a aquisição de equipamentos, a 43 

fim de que estejam adequados à infraestrutura da Universidade. Após a 44 

apresentação, os integrantes da Comissão, em virtude de estarem preparando o 45 

documento, decidiram reunir-se e a partir do dia 21 de novembro encaminhar a 46 

sugestão aos demais membros. 5) Professor Newton apresentou fluxograma 47 

acerca da tramitação de requisições de projetos, obras e seus respectivos 48 

aditamentos. As propostas, sugestões, inclusões e questionamentos a serem 49 

incorporados ao documento deverão ser dirigidos à Comissão por escrito e o 50 

documento final será votado na próxima reunião ordinária. 6) Professor Vilnei 51 

explanou sobre as benfeitorias que a Universidade faz nos imóveis e que são 52 

recusadas pelo locador quando do fim do contrato de aluguel e expôs a 53 

necessidade de padronizar os contratos, sugerindo a inclusão de cláusulas de 54 

modo que o locador, na época da assinatura do contrato, tendo concordado com a 55 

inserção de benfeitorias no imóvel também concorde que estas fiquem 56 

incorporadas a ele sem que tenha o locatário a obrigação de retirá-las ao fim do 57 

prazo contratual. O Professor trará da Procuradoria contrato-padrão de aluguel na 58 

próxima sessão. As sugestões dos membros deverão ser entregues por escrito 59 
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para apreciação e inclusão. 7) A apresentação do documento com instrumento de 60 

avaliação pela Comissão de avaliação dos Técnicos Administrativos em Educação 61 

foi adiada em virtude da ausência da Professora Isabel  e da Professora Evely. 8) 62 

Sra. Sandra, representante da Sra. Glaucia, trouxe para apreciação do Conselho 63 

a resolução para seleção de Instrutores e Coordenadores do Programa de 64 

Capacitação da UNIFESP. Professor Vilnei solicitou que os membros analisem e 65 

encaminhem sugestões de mudanças e inclusões à proposta para que o 66 

documento seja votado na próxima reunião ordinária. 9) Sra. Genilda apresentou 67 

o projeto de Regimento Interno da Comissão Interna de Supervisão – CIS —, 68 

esclarecendo que o objetivo é o de fiscalizar  e acompanhar o processo de 69 

capacitação, a avaliação de desempenho e também a qualificação dos servidores 70 

técnico-administrativos, garantindo a todos direito e oportunidade igualitárias de 71 

participar do processo de capacitação. Professor Vilnei propõe, conforme 72 

Regimento Interno, uma participação mais ativa do Conselho de Administração no 73 

processo de capacitação. A Comissão encaminhará à Secretaria Portaria sobre a 74 

CIS para conhecimento dos membros do Conselho. Na próxima reunião ordinária 75 

haverá votação do documento definitivo. 10) Segundo parecer do Professor Vilnei, 76 

a criação de departamentos deveria ser pautada por regras e deveria ser 77 

padronizada apesar de tal normatização não constar no Regimento Interno e no 78 

Estatuto. Após várias sugestões, dúvidas e comentários dos membros do 79 

Conselho sobre a criação e oficialização de departamentos, ficou decidido que 80 

Professor Vilnei reunir-se-á com V. Exa. Professor Walter, a fim de tratar dos 81 

procedimentos de normatização na criação de departamentos e sobre a 82 

possibilidade de organizar uma Comissão para cuidar desse assunto. Propostas 83 

de alteração das atuais regras devem ser encaminhadas ao CONSU e à Pró-84 

Reitoria de Administração. O documento final será votado na próxima reunião 85 

ordinária. 11) Professor Vilnei esclareceu sobre as porcentagens da verba  que o 86 

GRAAC deveria repassar à UNIFESP e não repassou  porque durante todo o 87 

período de convênio a entidade operou em défict. Haverá a criação de Comissão 88 

preliminar para verificar as inadequações quanto ao cumprimento da cláusula 89 

quarta do convênio 53/2008, GRAAC e UNIFESP, as finanças e os balanços. A 90 
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Pró-reitora nomeará técnicos administrativos para esta Comissão. 12) Sr. Rubens 91 

apresentou o projeto da Comissão de Normatização da Jornada de Trabalho 30 92 

horas/banco de horas. Sobre este projeto, o Professor Vilnei enfatizou que o 93 

Hospital Universitário da UNIFESP tem sua unidade gestora e que estudos 94 

referentes ao H.U. devem ser encaminhados diretamente a ele por serem 95 

assuntos específicos e inerentes ao Hospital. Sendo assim, o Prof. Vilnei indicou 96 

que o projeto da referida Comissão seja encaminhado ao Magnífico Reitor. 97 

ORDEM DO DIA: 1) O Regimento Interno do Conselho Administrativo foi 98 

aprovado com unanimidade. 2) A criação de Comissão para elaboração do Plano 99 

de Desenvolvimento de Pessoal foi aprovada com unanimidade. O plano tratará 100 

do incentivo à qualificação e capacitação para o pessoal técnico-administrativo e 101 

docente e visa à sua normatização. Dentre os presentes, candidataram-se Sra. 102 

Isabel, Prof. Newton, Prof. Ligia, Sra. Conceição, Sra. Rosane. Professor Vilnei 103 

também consultará o departamento de Recursos Humanos em busca de 104 

representantes. A Comissão Interna de Supervisão reunir-se-á e enviará 105 

representantes. 3) A Sra. Sandra expôs sobre a homologação de resultados de 106 

concursos e abertura de concurso público que foi aprovada pela maioria com 107 

abstenção da Sra. Melissa. Homologação de resultados de concursos: Concurso 108 

Baixada Santista – Terapia Ocupacional/ Terapia Ocupacional em Processos de 109 

Envelhecimento e Trabalho em Saúde: 1 vaga, 0 aprovados; Processo Seletivo 110 

Simplificado – São Paulo - Medicina/ Cardiologia: 1 vaga, 1 aprovado;   Processo 111 

Seletivo Simplificado – Baixada Santista - Eixo “O ser humano em sua Dimensão 112 

Biológica”/Fisiologia: 1 vaga, 1 aprovado;  Processo Seletivo Simplificado – 113 

Baixada Santista – Fisioterapia/Módulo teórico-prático: recursos eletrofísicos da 114 

Fisioterapia e Estágio de observação clínica: 1 vaga, 1 aprovado.  4)  Sra. Sandra 115 

apresentou o prospecto de abertura de concurso público, sendo aprovado com 116 

unanimidade na seguinte conformidade: Abertura de Concurso - Campus 117 

Diadema – Matemática/Ensino Matemática: 1 vaga; Campus São Paulo - 118 

Bioquimica e Biologia molecular: 1 vaga; Campus Diadema – Ensino de 119 

Matemática: 1vaga; Terapia ocupacional/terapia Ocupacional em Processosde 120 

Envelhecimento e Trabalho em saúde: 1 vaga. 5) Sra. Sandra apresentou o 121 
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prospecto de abertura de Processo Seletivo Simplificado, que foi aprovado com 122 

unanimidade na seguinte conformidade: Abertura de Processo seletivo 123 

simplificado – Campus Baixada Santista – Nutrição/ Nutrição Clínica: 1 vaga; 124 

Campus São Paulo Enfermagem/Enfermagem em Centro de Materiais e 125 

Esterilização: 1 vaga; Campus Guarulhos - História da América: 1 vaga; Campus 126 

Guarulhos - Letras/ Língua Portuguesa: 1 vaga; Campus Diadema – Ensino de 127 

Matemática: 1vaga;  Ensino de Biologia: 1vaga;  Ensino de Física: 1vaga;  Ensino 128 

de Química: 1vaga; Ciências Ambientais/Ecossistemas Terrestres: 1vaga; 129 

Ciências Ambientais/Ecossistemas Aquáticos: 1 vaga; Ciências 130 

Ambientais/Ecologia Humana: 1 vaga; Ciências Atmosféricas/Clima e Evolução 131 

Climática: 1 vaga; Ciências humanas/Direito Política e Gestão Ambiental: 1 vaga; 132 

Baixada Santista- Bioquímica: 1 vaga. Também houve a votação da proposta da 133 

troca de área Ciências Sociais – Subárea: Microeconomia para área Ciências 134 

Sociais – Subárea: Macroeconomia, aprovada por unanimidade. Por fim, solicitou-135 

se a retirada parcial do processo de redistribuição do servidor Prof. Dr. Pedro C. 136 

Chadarevian da UFSCAR para o Campus Osasco, que foi retirada. Nada mais 137 

havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para 138 

constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente ata.139 

 


