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Ata do Conselho de Administração  

da Universidade Federal de São Paulo 
 

Aos 07 de março de 2012, às 8:00  , nesta cidade de São Paulo,  na sede da Pró 1 
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 do Prof. Dr. Marinho 4 
Jorge Scarpi, e com a presença dos Conselheiros, havendo "quorum" com a 5 
presença de 19 membros. Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi iniciou a reunião 6 
solicitando a aprovação da ata de reunião de 01/02/2012, que foi aprovada com 7 
as seguintes ressalvas: páginas 64 e 79 onde se lê "unidade acadêmica" leia-se 8 
"unidade universitária"; página 139: absteve-se da votação a Profa. Eliane Beraldi 9 
Ribeiro. Informes:1) Informes da Reitoria: Tomou a palavra o Magnífico Reitor, 10 
Professor Dr. Walter Manna Albertoni e abriu os informes da Reitoria dizendo que 11 
a parte concernente ao Projeto Administrativo – Pró-Reitorias e Reitoria -, já 12 
estava concluído. Esclareceu que tentou-se colocar ordem aos processos / 13 
trabalhos no que tange às normas de controle, à reforma do Estatuto, ao 14 
Regimento Geral. Disse que há um desenho de como deve funcionar as Funções 15 
Gratificadas e os CDs. Quanto ao orçamento, houve reunião com os Diretores de 16 
Campus e com os Diretores Administrativos e a verba que foi estimada no 17 
orçamento veio menor, pois foi calculada sobre o número de alunos, ensino à 18 
distância e cursos que estão iniciando. O cálculo foi feito com base em 2010. 19 
Durante os três anos desta gestão, não faltou dinheiro, não há contas atrasadas. 20 
Houve, recentemente, com o Ministro Mercadante, a inauguração do prédio 21 
central da Baixada Santista. Haverá, em Diadema, a inauguração de dois prédios 22 
este mês. No Campus São Paulo, haverá a inauguração do Hemocentro e o 23 
reinício das obras do IPEPO. A seguir, o Magnífico Reitor se colocou à disposição 24 
para perguntas e esclarecimentos. Respondendo ao questionamento dos 25 
presentes, V. Exa., o Reitor, falou sobre as vagas docentes para Guarulhos, 26 
dizendo que por enquanto os concursos serão encaminhados com temporários. 27 
Sobre os problemas infraestruturais de Guarulhos, esclareceu que ainda não foi 28 
possível começar a obra do prédio. Contudo, há uma colaboração importante da 29 
Prefeitura de Guarulhos nesse sentido, tendo o Prefeito Sebastião Almeida se 30 
colocado à disposição para auxílio. Está sendo estudado com o Prefeito um 31 
possível aluguel da área em frente ao Campus. O Magnífico Reitor falou também 32 
sobre a Conferência de Busca do Futuro da UNIFESP e que o objetivo do evento 33 
é traçar uma linha mestra do que queremos para a Universidade. 2) Vacância do 34 
cargo de representante dos Professores Associados do Professor Dr. Mauro 35 
Batista de Morais e da Profa. Dra. Márcia Barbieri: Professor Dr. Marinho Jorge 36 
Scarpi informou a vacância dos referidos postos e, não havendo suplentes, 37 
devemos aguardar as próximas eleições para completar o quadro. 3) Proposta de 38 
criação de Bolsa de Iniciação à Gestão: Com a palavra, o Professor Dr. Luiz 39 
Leduíno de Salles Neto esclareceu que o Projeto foi aprovado no Conselho de 40 
Assuntos Estudantis. Trata-se de uma oportunidade para os novos alunos que, 41 
por causa da legislação, não se encaixam em vagas de estágio. Sendo assim, o 42 
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aluno poderá contribuir com a Universidade e aprender sobre gestão pública e 43 
privada. O objetivo é propiciar ao estudante espaço para a Iniciação e o 44 
Desenvolvimento de atividades que promovam sua inserção e aprimoramento 45 
profissionais. O aluno, então, participaria de atividades nas diretorias 46 
administrativas dos Campi, de modo que se familiarizem com processos 47 
administrativos, dos corriqueiros aos mais complexos, como licitações e contratos. 48 
O processo de inscrição, o período de estagio (12 horas) e a remuneração se 49 
equiparam aos dos demais Projetos de estágio existentes, A operacionalização do 50 
Projeto ficará a cargo da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. O Projeto agora 51 
será encaminhado ao CONSU. 4) Ajustes finais no Regimento Geral do CAIF: 52 
Professor Dr. Arnaldo Guilherme informou que foram feitas as alterações formais 53 
do documento conforme sugestão da Procuradoria Federal, sendo colocados em 54 
ordem os parágrafos e as alíneas. Os membros do C.A. devem analisar o 55 
documento e apresentar por escrito sugestões de alteração. O documento final 56 
deverá ser votado na próxima reunião ordinária. 5) Alteração do Brasão no 57 
crachá de modo que ele seja adequado ao departamento ao qual pertence o 58 
aluno-  Professor Marinho sobre solicitação do aluno Carlos Alberto da Silva, de 59 
Guarulhos, quanto á troca do brasão no crachá, pois o brasão como está hoje em 60 
todos os crachás não seria adequado a todos os segmentos da instituição. 6) 61 
Conferência de Busca do Futuro da UNIFESP - Com a palavra o Professor 62 
José Luiz, Pró- Reitor de Planejamento, esclareceu que o objetivo da Conferência 63 
é construir um plano inicial de futuro. Disse que foi chamado um grupo estratégico 64 
de decisão que analisou diferentes alternativas no intuito de elaborar um 65 
planejamento sistêmico tentando reunir todos os segmentos da Universidade. A 66 
Conferencia foi apresentada ao CONSU que a referendou. Depois, ela foi 67 
apresentada a todas as Congregações. Em Guarulhos, a apresentação será no 68 
dia 13/03/2012. Haverá um segundo turno de reuniões, com 10 a 15 pessoas dos 69 
diferentes Campi. Um terceiro conjunto de reuniões, visa investigação apreciativa 70 
do CONSU. O evento acontecerá em três dias a saber: 30/03 e 31/03 de 2012 e 71 
no dia 01/04 de 2012. No encontro, definir-se-ão as principais metas do que 72 
teremos para o desenvolvimento futuro da Universidade. 7) Mandato de 73 
segurança para nomeação de docente do Departamento de 74 
Otorrinolaringologia: Com a palavra, a Senhora Ana Maria Pitta explicou que o  75 
mandato é referente ao edital número 56 de 2005 para duas vagas. Em Março de 76 
2006, foi aberto novo edital, o de número 57, com os mesmos requisitos do 77 
anterior, desta vez para uma vaga. O edital 57 foi homologado e a vaga para 78 
docente do Departamento de Otorrinolaringologia foi atribuída ao melhor 79 
classificado segundo o edital. Contudo, as duas vagas do edital 56 haviam sido 80 
preenchidas e havia candidatos remanescentes, classificados no concurso, que 81 
não foram convocados quando surgiu a vaga oferecida pelo edital 57. O prazo de 82 
validade do concurso do edital número 56 não havia expirado. Sendo assim, a 83 
candidata aprovada em terceiro lugar no edital número 56 de 2005 entrou com 84 
mandato de segurança e ganhou. Portanto, a candidata deverá ser agora 85 
nomeada. Ana Pitta requisitou da UNIFESP um cargo que vagasse ou por 86 
aposentadoria ou falecimento e fez um ofício notificando o Departamento de 87 
Otorrinolaringologia. O cargo da Professora Ana Maria Baccari Kuhn vagou por 88 
aposentadoria. A próxima vaga que ocorrer no Departamento de 89 
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Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, voltará para a UNIFESP. 90 
Ordem do dia: 1) Bilhete Único: Segundo a Senhora Ana Pitta, trata-se de 91 
apontamento da CGU para diminuição dos gastos públicos. Desde 2006, quando 92 
a CGU fez o apontamento, elencou-se uma Comissão encarregada de elaborar 93 
um parecer que foi encaminhado à Procuradoria Federal. A Procuradoria, por sua 94 
vez, sugeriu que o documento fosse encaminhado ao Ministério do Planejamento, 95 
para a Secretaria de Recursos Humanos que emitiu a nota técnica no. 327, onde é 96 
aconselhado escolher o meio menos oneroso para os cofres públicos. Deve-se 97 
agora dizer se se acata a CGU e enviar resposta por escrito para decisão das 98 
instâncias superiores. Após extensa discussão dos presentes sobre o Sistema de 99 
Bilhete Único e sobre acatar a CGU ou não, ficou votado o seguinte: Não acatar 100 
CGU por enquanto, elencar Comissão formada por Prof. Álvaro Nagib Atallah, 101 
José Ivaldo Rocha, Sueli Rosa Leite de Oliveira Ramalho, integrantes de 102 
Comissão que já trata de matéria pertinente ao Bilhete Único, acrescendo os 103 
membros do C.A. Professora Maria José da Silva Fernandes e a Senhora Genilda 104 
Silvestre Silva, com o intuito de elaborar documento de defesa do não uso do 105 
Bilhete Único para ser analisado pelos membros do C.A. e votado na próxima 106 
reunião ordinária do Conselho Administrativo. Todos foram a favor dessa medida, 107 
com exceção do Professor Akira Ishida e do Professor Marinho Jorge Scarpi. 108 
2)Homologação de resultado de Concursos e Processo Seletivo 109 
Simplificado: A) Concurso: Diadema: Ensino de Matemática - 1 vaga, 2 110 
aprovados ;Ciências Biológicas/ Parasitologia Humana - 1 vaga, 3 aprovados; 111 
Osasco: Formação Científica/Métodos Quantitativos - 1 vaga, 3 aprovados ; 112 
Formação Humanística e Compreensão Humana/Antropologia - 1 vaga, 1 113 
aprovado; Administração/Administração Geral - 2 vagas, 1 aprovado ; 114 
Administração/Administração de marketing - 1 vaga, 0 aprovados; Baixada 115 
Santista/Instituto do Mar: Eixo "Mar, Ciência e Tecnologia"/Metodologia 116 
Científica 1 vaga, 2 aprovados; São Paulo: Medicina/Endocrinologia Ginecológica 117 
- 1 vaga, 3 aprovados; Informática em Saúde/DIS - 1 vaga, 4 aprovados; 118 
Otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço/ cirurgia de cabeça e pescoço 119 
- 1 vaga, 1 aprovado; Guarulhos: Ciência política - 1 vaga, 1 aprovado. 120 
Homologação do concurso: aprovada. B) Processo Seletivo Simplificado: 121 
Diadema: Ensino de Biologia - 2 vagas, 2 aprovados; Ensino de Física- 2 vagas, 122 
3 aprovados; Ciências Ambientais/Ecossistemas Terrestres - 1 vaga, 1 aprovado; 123 
Ciências Humanas/Direito - 1 vaga, 2 aprovados, Política e Gestão Ambiental - 1 124 
vaga, 2 aprovados; Ciências Ambientais/Ecossistemas Aquáticos - 1 vaga, 2 125 
aprovados; Química/Ensino de Química - 2 vagas, 0 aprovados; Ciências 126 
Atmosféricas/Clima e Evolução Climática - - 1 vaga, 0 aprovados; Ciências 127 
Ambientais/Ecologia Humana - 1 vaga, 1 aprovado; São José dos Campos: 128 
Engenharia Mecânica/Fenômenos de transporte e desenho técnico - - 1 vaga, 0 129 
aprovados; Engenharia - 1 vaga, 1 aprovado; Engenharia Elétrica/Circuitos 130 
Elétricos - 1 vaga, 1 aprovado; Filosofia da ciência - 1 vaga, 0 aprovados; 131 
Sociologia - 1 vagas, 1 aprovado; Baixada Santista: Nutrição/ Nutrição Clínica - 1 132 
vaga, 1 aprovado; São Paulo: Enfermagem/ Enfermagem em Centro de Material 133 
e Esterilização - 1 vaga, 1 aprovado ; Guarulhos: História/História da América - 1 134 
vaga, 2 aprovados; Estudos da Linguagem/Língua Portuguesa - 1 vaga, 2 135 
aprovados. Homologação do Processo Seletivo Simplificado: aprovada. Cumpre 136 
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lembar que os processos em que não houveram aprovados podem ser reabertos 137 
com requisito “mestrado” (resolução 63 do CONSU). c) Abertura de Concurso – 138 
O concurso é para 2 vagas - área Psiquiatria/Saúde Mental - Campus São Paulo -139 
40 horas. O requisito para este cargo é Doutor. Refere-se à aposentadoria de Luiz 140 
Antonio Nogueira Martins e ao falecimento de Marcos Tomanik Mercadante. Os 141 
presentes acharam que constar apenas o requisito “doutor” supõe falta de 142 
direcionamento que pode causar problemas. Deveria, então, haver uma 143 
especificação. Deveria, também, haver a especificação da graduação exigida. 144 
Ficou votado o seguinte: foi aprovada a abertura do concurso, devendo-se 145 
consultar o departamento responsável sobre esta questão.Nada mais havendo a 146 
tratar e estando todos de acordo, a reunião foi encerrada. Para constar, eu, Kelly 147 
Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente ata.  148 



 

 

 


