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Aos dois dias do mês de outubro de 2013, nesta cidade de São Paulo, à Avenida Sena Madureira, 1500 – 1 
Térreo, às 8h30, com o número de membros presentes, reuniram-se ordinariamente os senhores membros 2 
do Conselho de Administração da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência da Pró-Reitora de 3 
Administração, Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka, havendo "quorum" com a presença de 24 membros. 1) 4 
APROVAÇÃO DA ATA  DA REUNIÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013: Ata não aprovada. Ela deverá ser corrigida e 5 
submetida à aprovação no próximo C.A.; 2) INFORMES: CAMPUS BAIXADA SANTISTA - Profa. Dra. Regina 6 
Célia Spadari -  Nós estamos renovando o contrato com a empresa que toca o RU. Nós recebemos um 7 
recurso advindo do RU do pagamento das refeições e nós gostaríamos de saber quando estes recursos vão 8 
ser disponibilizados para o Campus. Eles estão aqui na Reitoria. Nós estamos em busca de espaço, mais um 9 
prédio e nós recebemos cerca de 50 docentes do Instituto do Mar. Nós precisamos de espaço para estes 10 
docentes, muitos deles com Projeto FAPESP aprovados e em andamento com muitos equipamentos. Nós 11 
estamos procurando em Santos, - o que não é uma tarefa fácil - um espaço, um prédio para alugar 12 
enquanto anda aqui o projeto da construção do novo prédio. Acho que as novidades são essas. Tivemos um 13 
curso de pós graduação aprovado, que é um curso bi-campi, na verdade, que é o Campus de Diadema com 14 
o Campus de Santos, o grupo do IMAR também, área de ciências ambientais. Isto foi muito bom para nós, 15 
todos ficaram muito felizes. Também tiveram projeto FINEP aprovado, então, boas perspectivas para o 16 
Campus; CAMPUS SÃO PAULO: Profa. Dra. Rosana Puccini - Há vários acontecimentos no Campus São 17 
Paulo, mas o que está bem presente nesse momento, nas mudanças importantes dos imóveis, é a ocupação 18 
pelo Pronto-Socorro do Jairo Ramos, com suas estruturas de laboratório, de assistência, de atividades 19 
administrativas, Departamento de Medicina, que é um departamento dos mais antigos da Instituição, mas 20 
caminhamos nesta matéria de uma forma bem adequada. Tivemos reuniões com todos os grupos que lá 21 
atuam, identificamos possibilidades. Uma primeira possibilidade de acomodação é em imóveis já existentes 22 
do próprio departamento; uma segunda, alguns remanejamentos para que pudesse ocorrer o acolhimento 23 
das estruturas que estão lá, parte das atividades, principalmente assistenciais que envolvem atendimento 24 
ao paciente numa situação de maior risco, como testes ergométricos, em que há a necessidade de haver 25 
uma estrutura hospitalar, serão mantidas no próprio Hospital e o próprio HU vai identificar a área onde isso 26 
vai ocorrer. Mas certamente há um componente desse montante que se desenvolve lá é que esses imóveis 27 
já existentes, quer sejam próprios, quer sejam alugados consigam abrigar e acolher todas essas atividades. 28 
Para isso, fizemos um levantamento de todos os imóveis do entorno para serem alugados. Havia duas 29 
possibilidades: um pequeno prédio que pudesse abrigar tudo ou casas maiores que pudessem abrigar cada 30 
uma dessas atividades, disciplinas e laboratórios que com o que existe não é possível contemplar. A opção 31 
foi a de casas porque o único prédio existente fica a uma distância grande do núcleo do Campus, não tão 32 
longe, na Onze de Junho, mas sabemos depois das implicações desta distância que acabam sendo mais 33 
onerosas, desde a instalação de fibra ótica até o transporte de animais, pois envolve laboratório de 34 
pesquisa. Isto foi discutido com todo o grupo, o que trouxe tranquilidade, pois eles estavam inicialmente 35 
muito apreensivos, e eles perceberam que estávamos fazendo isto de uma forma dialogada, com 36 
participação, identificando a melhor hipótese. Identificamos os imóveis. Eles estão sendo visitados pelos 37 
grupos que deverão deixar o Jairo Ramos e teremos tempo razoável para adequá-los de modo que eles 38 
possam fazer a mudança numa condição adequada. Temos um formulário, um roteiro para avaliação e 39 
atualização da utilização de imóveis. Pode ser que identifiquemos imóveis que estejam subutilizados, mas 40 
não é possível fazermos as duas coisas simultaneamente, pois existe uma emergência nesta desocupação. 41 
Então, decidimos que a aplicação do formulário seria feita de uma forma mais organizada e não visando a 42 
utilização desse grupo do próprio Jairo Ramos. Na parte de Rh estamos trabalhando muito junto com a 43 
Secretaria de Gestão com Pessoas, identificando nosso corpo de técnicos, de docentes, e temos agora um 44 
quadro mais claro. Estamos realizando um levantamento de técnicos, ajudando e contribuindo com todo o 45 
processo que vai ser fundamental. Quanto às obras do Campus, temos grandes obras que são todos aqueles 46 
processos que estão na área de infraestrutura. Temos uma Comissão de Infraestrutura e um subgrupo 47 
dentro desta Comissão, que é um subgrupo dos laboratórios e Edifícios de Pesquisa. Essas são as maiores 48 
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obras que temos hoje, além do Hospital São Paulo II, do qual deve se iniciar o fechamento, e o projeto 49 
executivo da distribuição interna e a organização interna já está em curso, tendo sido definido como vai ser. 50 
Foi assinado contrato pra começar o fechamento, então a parte assistencial, vamos dizer assim, está desta 51 
forma, e temos muita expectativa com este edifício porque ele deve abrigar muitas casas e imóveis onde 52 
hoje se desenvolvem uma série de atividades assistenciais, muitas delas de forma inadequada, não 53 
seguindo as normas que são previstas pela ANVISA. Sendo assim, a ansiedade é grande, não só pelo custo 54 
desses imóveis, mas também pela inadequação em que essas atividades são desenvolvidas, esse é o ponto 55 
no qual este edifício vai contribuir muito, pois da forma como ele foi planejado conseguirá abrigar em torno 56 
de 70%, 80% da capacidade ambulatorial hoje desenvolvida na área de adulto, e na área da Pediatria, da 57 
criança e do adolescente. Existe também a proposta de um projeto do Instituto da Criança e do Adolescente 58 
com um espaço já definido. Um grupo da Pediatria, com os demais departamentos que atuam na área da 59 
criança e do adolescente, estão elaborando um plano para ser transformado em projeto e isso deve se 60 
desenrolar por mais tempo. O outro componente que são os maiores projetos, as maiores reformas, elas 61 
estão principalmente nos laboratórios e Edifícios de Pesquisa. São os Edifícios de Pesquisa, todos eles com 62 
processos bastante extensos. Há o ECB, o INFAR, os Laboratórios de Pesquisa I e II, todos têm projetos. 63 
Alguns mais adiantados, como o ECB, que tem um Projeto em que havia uma licitação, possuía um edital 64 
aberto, foi necessária a sua interrupção porque no momento em que as empresas passaram a realizar as 65 
visitas para poder fazer as suas propostas, que seria a abertura dos envelopes, eles identificaram a 66 
necessidade de algumas obras de arquitetura civil que não estavam previstas no edital, pois o projeto havia 67 
sido feito na área elétrica e não contemplava uma parte de arquitetura que era necessária. Então, foi feita 68 
uma força tarefa que está sendo realizada em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento (engenheiros 69 
da Proplan junto com a nossa equipe do Campus São Paulo). A idéia é que até o dia nove, daqui a uma 70 
semana, consigamos concluir esses anexos, essas obras complementares, que são de caráter civil e de 71 
arquitetura, para que possamos reabrir o Edital, que poderá ser num tempo mais curto e para dar o tempo 72 
necessário para conseguir, ainda este ano, empenhar. E, na verdade, uma boa parte do recurso que estava 73 
prevista no orçamento não vai ser necessária, pois foi aprovado projeto junto à FINEP justamente para esta 74 
obra, e os outros estão em fase de projetos ainda, ou fazendo, elaborando, um processo para ser 75 
contratada a planilha SINAPE. A maioria está em fase de projeto, todos os outros projetos, do INFAR, do 76 
Leal Prado, do Pesquisa I e o de Pesquisa II. Alguns destes projetos estão sendo feitos por empresa 77 
contratada com recursos da pesquisa, porém, depois desta fase, haverá a planilha SINAPE, pois se o recurso 78 
vier do orçamento da União, deve possuir planilha SINAPE. Se for contrato via recurso da área de pesquisa, 79 
serão apresentados três orçamentos. Então, estamos na dependência de qual caminho seguiremos. Todos 80 
estes projetos, esses processos, a decisão de prioridades e de outras obras de impermeabilização estão 81 
sendo discutidas nessa subcomissão de infraestrutura, que é uma pesquisa com todos os síndicos desses 82 
laboratórios, além do Pró-Reitor representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Pró-Reitoria de 83 
Planejamento. Resolvemos juntar todos para poder conseguir definir as prioridades, quais os caminhos a 84 
seguir de uma forma mais ágil. Na verdade, o que percebemos é que se trata de uma dívida histórica com 85 
estes laboratórios. É impressionante a necessidade de que tivessem sido feitas essas adequações. Temos 86 
trabalhado bastante com os pesquisadores que são os responsáveis e que atuam nestes edifícios e sentimos 87 
que há uma angústia muito grande pela inadequação que existe. Porém, não conseguimos resolver isto 88 
rapidamente. Querer resolver isto rápido é difícil. Porém contamos com o apoio da Pró-Reitoria de 89 
Planejamento, que tem quatro engenheiros contratados em convênio com a FAP, especificamente para 90 
atuar no apoio aos laboratórios de pesquisa do Campus São Paulo, e temos a expectativa que este convênio 91 
e que este apoio desta equipe possa nos auxiliar; CAMPUS GUARULHOS: Professora Dra. Marineide Gomes 92 
- Começamos ontem a mudança. É uma operação muito complexa: estar em um espaço e ao mesmo tempo 93 
mudar para outro sem ter rupturas. Então, é importante dizer como fizemos os procedimentos da 94 
mudança. Nós não imaginávamos o que seria, pois o que existia e o que conseguimos foi uma escola básica 95 
no centro de Guarulhos  que não tinha nenhuma vocação para ser Universidade. Sendo, assim a adaptação 96 
ainda não terminou. É uma adaptação feita com contrato de manutenção. O que existia era um contrato de 97 
manutenção para fazer uma grande reforma. Inicialmente tivemos muitos problemas e ainda temos. 98 
Contamos nesses últimos tempos com um apoio muito grande da Reitoria e definimos algumas prioridades, 99 
ou seja, tínhamos acertado que a mudança se daria no período do recesso. Estamos praticamente no 100 
recesso que seria de ontem a dia 13. Então, dia 14 precisamos iniciar as aulas com algumas prioridades: 101 
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salas de aula, TI funcionando nas condições possíveis; o Restaurante Universitário em que hoje temos 102 
refeição, que é preparada no local, e que para onde a gente vai ainda não há condições de preparar. Então, 103 
será comida servida pronta. Ainda estamos nas tratativas com a empresa que presta serviço atualmente 104 
que o contrato já previa refeição pronta. Eles ficaram de dar uma resposta ainda esta semana. E o 105 
transporte fretado que também estamos em processo de recontrato com as duas empresas, uma pela 106 
Reitoria, e a outra pelo Campus. Então, essas dificuldades colocam para nós um grande desafio, pois vamos 107 
iniciar no dia 14 com o que estiver pronto. A obra do prédio principal que se iniciou agora vai caminhar a 108 
todo vapor porque com as aulas não tínhamos condições de que as máquinas funcionassem. Sendo assim, 109 
deslocamos no período da manhã deslocamos a pós-graduação para as salas do CEU, mas de qualquer 110 
maneira o barulho das máquinas. Agora com a mudança a idéia é que eles trabalhem de fim de semana. 111 
Tivemos a notícia boa de aprovação pela CAPES de um Mestrado em História da Arte que já havia sido 112 
rejeitado anteriormente. Isto implica em mais servidores que temos em número insuficiente para dar conta 113 
do que existe. Temos um curso de Mestrado aprovado, que vai precisar de servidores e não temos. Por 114 
último, sobre as demandas para a Proplan que nós estamos discutindo na Congregação, nos espaços de 115 
debate do Campus, que elas devem ser presididas de uma revisão do PDI. Nós entendemos que 116 
planejamento é meio e não fim. Não adianta encaminharmos projetos sem uma visão do que será o 117 
Campus e nós não conseguimos fazer isto desde que nós assumimos, pois estamos preparando esta 118 
mudança. Para nós é um equívoco fazer essa discussão, ou seja, encaminhar projetos sem essa discussão 119 
nos Campi e na UNIFESP de planos futuros para onde a gente quer ir e nos parece que a concepção de 120 
planejamento está equivocada: é meio para algo que queremos e não fim. Esta demanda já foi 121 
encaminhada à Proplan, mas parece que somos voto vencido, pois fomos cobrados de encaminhamento 122 
desses formulários, que para nós é fim de algo que precisa ser discutido. Não se trata de fazer um 123 
formulário antes de haver esta discussão; CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Georgia Mansour - A obra 124 
continua com os prazos todos para entrega agora em outubro. Todas as ações necessárias para a mudança 125 
foram feitas. Acreditamos que mudaremos em Novembro deste ano. As atas de móveis estão prontas e 126 
tudo sendo entregue, a mudança acontecerá; CAMPUS DIADEMA: Sheilla Lemos Evangelista - O nosso 127 
Plano Diretor vai ter a abertura de envelopes prevista para dia trinta aqui na Reitoria. Estamos em 128 
negociação bastante avançada para o aluguel do prédio do Ipiranga, o Escritório técnico está cuidando 129 
destas negociações. O Restaurante Universitário definitivo na próxima semana está prevista a publicação e 130 
nós também estamos na fase de publicação de execução de projetos aprovados de bombeiro para o prédio 131 
de vidro, para o complexo didático e, por fim, a colocação das caixas d'água e do muro de arrimo da 132 
unidade José de Alencar; INFORMES DA PROFA. DRA. APARECIDA SADAE TANAKA - Com relação aos 133 
contratos, temos um problema na organização e no acompanhamento deles, principalmente os 134 
institucionais. Com a reestruturação da Pró-Reitoria de Administração acabamos sem uma pessoa que cuide 135 
destes contratos institucionais. Os da Reitoria são responsabilidade da coordenação de administração aqui 136 
do prédio, contudo os institucionais estavam sem um responsável. Sendo assim, a princípio criaremos uma 137 
divisão para tentar reorganizar o acompanhamento destes contratos institucionais. A responsável por essa 138 
divisão será a Daniele Pereira e também para melhorar, - pois todo contrato acabará em notas fiscais que 139 
teremos de pagar - então, para que possamos fazer um controle melhor não só aqui nos contratos 140 
institucionais, mas de todos os contratos da instituição, começaremos implantando um sistema que tornará 141 
possível um banco de dados de cada Campus, em cada Campus inicialmente, dos seus contratos e o 142 
programa avisará, dando o alerta de que me três meses ou quatro meses antes que o contrato está para 143 
vencer, pois temos alguns problemas na Pró-Reitoria de Administração de notas que estão chegando sem 144 
contrato, ou seja, o contrato venceu, e acredito que seja de conhecimento de todos que o serviço prestado 145 
a Universidade tem que honrar com o compromisso assumido, portanto, é preciso pagar. Contudo, pagar 146 
notas sem contrato implica em que seja aberta uma sindicância. Torna-se necessário apurar que foi, ou 147 
quem foram os responsáveis que levaram a esta situação. Então, imaginem a quantidade de sindicâncias 148 
que teríamos que abrir. E não são apenas os institucionais: contrato é um assunto que deve ser bem 149 
acompanhado pelos Campi também, pois depois de vencido o contrato não há mais o que ser feito e o 150 
serviço prestado deve ser pago. A idéia é antecipar os fatos e que estes problemas não cheguem aqui. Nós 151 
estamos solicitando ao DTI a instalação de um programa para que façamos um banco de dados de cada um 152 
dos Campi inicialmente. Eles também começaram a trabalhar com um programa para fazer o 153 
acompanhamento de todos os contratos de modo a criar um banco de dados geral e que cada Diretor 154 
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Administrativo, ou setor de contratos tenha este controle em um único sistema. Porém isto será feito por 155 
partes. Primeiro nos Campi, porque não temos o sistema. A princípio o programa será instalado na Reitoria, 156 
já está instalado no Campus São Paulo, - que já faz o controle dos contratos por meio deste programinha - e 157 
a idéia é ter um outro mais robusto que consiga controlar os contratos da instituição e com isto diminuir os 158 
problemas que chegam á Pró-Reitoria de Administração, pois o que eu digo para a Janine é que não 159 
conseguimos administrar uma vez que estamos o tempo todo apagando incêndios, ficamos apenas pagando 160 
contas, notas que chegam sem contrato, contratos vencidos. Sendo assim, precisamos desta iniciativa junto 161 
ao DTI. Este informe é para deixar os Diretores Administrativos cientes de que falaremos com eles, 162 
juntamente com o DTI, para instalar este programa e treinar alguém para alimentar o banco de dados com 163 
os contratos inicialmente de cada um dos Campi. Um outro informe é que estamos trabalhando na 164 
atualização da página da Pró-Reitoria de Administração e de que a idéia e de que assim  que ela estiver 165 
pronta teremos um link para cada um dos Campi, para que as pessoas identifiquem com quem elas tem de 166 
falar dependendo do assunto e modo a facilitar a comunicação da comunidade com a Pró-reitoria e com os 167 
departamentos de Administração; INFORMES DOS DIRETORES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À 168 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO: 1) Rosane Tamada (Diretora do Departamento de Importação e 169 
Compras): Chegando o último trimestre do ano é preciso falar do prazo dos processos de empenho, das 170 
verbas tanto do tesouro, quanto das verbas de pesquisa. Todos os esforços estão sendo feitos, inclusive nos 171 
Campi, quanto na ProAdm no sentido de cumprir estes prazos de empenho, principalmente verba CAPES e 172 
FINEP. Vale um alerta especial para os pedidos FINEP, que foram deixados para serem feitos muito no final 173 
do ano. Nós demos um prazo, numa reunião com o Pró-Reitoria de Pesquisa, até o dia 04 de outubro de 174 
2013 para que seja possível mandar para a Procuradoria todos os processos e correr todos os demais 175 
trâmites. Esta reunião foi feita a semana passada e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação ficou de entrar em 176 
contato com os requisitantes que tem esta verba para ser utilizada. Então, é uma preocupação. Quatro de 177 
outubro é uma data muito justa para você poder empenhar até o final de novembro e começo de 178 
dezembro, tendo em vista o prazo da Procuradoria, que todos conhecemos, que é de 15 a 20 dias. É 179 
importante dar o "start" nestes processos com antecedência para podermos adiantar os trâmites internos: 180 
a instrução processual e a análise jurídica. Independente de a verba estar aqui ou não é importante 181 
começar este planejamento com antecedência para a gente não ter esta preocupação em outubro. Por fim, 182 
a Câmara técnica de Compras, que continua com reuniões quinzenais e está sendo muito produtiva, é um 183 
espaço no qual conseguimos administrar um pouco. Como a Professora falou, vivemos muito o "apagar dos 184 
incêndios", mas as reuniões da Câmara Técnica são reuniões em que conseguimos planejar, tirar as dúvidas 185 
e modernizar os procedimentos; 2) Marilda Yassuko Umeda Guerra (Diretora do Departamento de Gestão 186 
Orçamentária): (0:44:42.3) Dando sequência ao informe da senhora Rosane, quero falar dos prazos 187 
estabelecidos em Portaria pelo MEC. As verbas provenientes do MEC - verba do tesouro, verba do OCC, 188 
verba CAPES, verba FNDE -, devem ser empenhadas até o dia 24 de novembro, ou seja, temos um mês e 189 
meio para dar entrada nos pedidos e proceder à emissão das notas de empenho. As Emendas e os Recursos 190 
Próprios tem prazo até o dia primeiro de dezembro. Outros ministérios: o Ministério da Saúde, o de 191 
Ciências e Tecnologia, Ministério da Cultura, Secretaria dos Portos, SENAD, o Fundo Nacional Antidrogas 192 
têm prazo até o dia 13 de dezembro, ou seja, temos dois meses para execução dos trâmites. Finalmente, 193 
Pessoal e Benefícios, COLSAM e despesas obrigatórias, sendo despesas que devem acontecer dentro do 194 
exercício, têm prazo até 31 de dezembro. Estes prazos já foram definidos. O que nos preocupa muito é este 195 
saldo que ainda existe das descentralizações, ou seja, são verbas provenientes da CAPES e como a senhora 196 
Rosane já comentou houve uma reunião. CAPES/ UAB, sessenta e quatro mil, CAPES/ PROAP, o saldo gira 197 
em torno de um milhão e duzentos e Pró-Equipamento, dois milhões. Somente verba CAPES que deve ser 198 
empenhada até o dia 24 de novembro. Conforme a senhora Rosane já expôs, houve uma reunião específica, 199 
uma reunião conjunta conosco, com a Reitoria e com o Campus São Paulo, que reúne o maior volume da 200 
verba CAPES, para nós tentarmos agilizar a utilização destas verbas. Todos já estão trabalhando no sentido 201 
de agilizar estes procedimentos. A verba do FNDE também deve ser empenhada até o dia 24 de novembro. 202 
As verbas do fundo nacional de Saúde, que chega em torno de cinco milhões, são verbas que também que 203 
nos preocupam muito pois, apesar de o prazo ser dia 13 de dezembro, os pedidos já deveriam estar em 204 
tramitação. Acaba se disponibilizando esses recursos prioritariamente para o Campus São Paulo. O Campus 205 
São Paulo já foi avisado, já enviamos para eles esta planilha, para que eles entrem em contato com os 206 
coordenadores para que possam providenciar a entrada dos pedidos. Eu peço aos Diretores Administrativos 207 
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de todos os Campi que dêem apoio aos coordenadores de projetos. Muitas vezes há um desconhecimento 208 
dos procedimentos administrativos de como entrarem com os pedidos, sobre a utilização dos recursos. Digo 209 
isto, pois tenho recebido vários e-mails de Professores relatando que eles não tiveram capacitação para 210 
fazer cotação para informar os preços. Pedimos, então, aos diretores Administrativos que orientem os 211 
professores coordenadores de projeto sobre os caminhos para fazer a utilização destas verbas. Há também 212 
a verba do FUNAD (Fundo Nacional Antidrogas), em torno de quinze milhões, e Secretaria dos Portos, cerca 213 
de duzentos e poucos mil. O total somente destas verbas soma um montante de vinte e três milhões fora a 214 
FINEP especificamente, cujo saldo está em torno de cinco milhões e duzentos. O salto total, então, giraria 215 
em torno da casa dos trinta milhões para serem utilizados até o final do exercício. A FINEP tem casos 216 
específicos de obras e de aquisição de equipamentos. Temos ainda a verba do Tesouro, temos ainda um 217 
saldo para ser utilizado: capacitação, em torno de trezentos mil; PROEXT, que são projetos específicos que 218 
envolvem vários Campi, que é um resíduo de saldo existente ainda; Exames Periódicos ainda tem um saldo 219 
muito grande de setecentos e vinte e um mil;  a verba INCLUIR, de acessibilidade, cinquenta e três mil; 220 
finalmente, SEB/SECADI que são verbas provenientes de projetos. Sobre a verba SEB/SECADI, a Professora 221 
Romilda me procurou e eles já vão entrar com os pedidos, o que já nos tranquiliza. São estes os saldos 222 
disponíveis. Sendo assim, pedimos que os Diretores informem e orientem seus coordenadores e as pessoas 223 
responsáveis para agilizarem os procedimentos, uma vez que o prazo já está expirando. A FINEP tem prazo 224 
até o dia quatro e o prazo para as demais verbas já está muito exíguo para utilização. Trouxemos hoje 225 
também o informe sobre o FORPLAD (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração). 226 
Eu e a Professora Cida estivemos em Salvador em Setembro e foram abordados vários temas, incluindo 227 
planejamento, avaliação, plano de desenvolvimento de TI, plano de Logística Sustentável e também eles 228 
nos passaram duas demandas, que é a pesquisa EAD, que é a pesquisa de Ensino a Distância, e a pesquisa 229 
da situação ambiental. Eles estão sinalizando com a pesquisa EAD, que eles estão estudando a inclusão o 230 
número de alunos de EAD para distribuição orçamentária. Ele vai então começar a fazer parte da nossa 231 
matriz de distribuição de recursos. Quanto à pesquisa da situação ambiental, o Governo Federal tem 232 
enfatizado a importância das ações de sustentabilidade, tanto para compras quanto para contratações 233 
sustentáveis, como também para a utilização de recursos naturais e para a promoção da qualidade de vida 234 
das pessoas. São ações nas quais eles nos obrigam a fazer um plano de ação. Esta matéria já foi 235 
encaminhada para o Departamento de Gestão Ambiental que, em conjunto com o Escritório Técnico, está 236 
elaborando estas ações que envolvem a utilização da água, da energia, das contratações. Enfim, são itens 237 
que já vêm desde o início do ano através de uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, 238 
enfatizando a necessidade da questão da sustentabilidade e proteção ambiental. Isto vai ser solicitado nos 239 
Relatórios de Gestão, onde estes itens já vêm inseridos pelos órgãos de controle e a nossa responsabilidade 240 
de acompanhamento para poder planejar neste sentido. Com isto, eles disponibilizaram no SIMEC (Sistema 241 
de Monitoramento do MEC) um módulo no qual nós precisaremos fazer estes lançamentos e que se chama 242 
Projeto Esplanada Sustentável. São vários itens dos quais devemos informar qual foi a utilização 243 
quantitativa da água em m3, energia em kWh, as contratações, e assim sucessivamente. Os Campi já vêm 244 
alimentando este sistema, contudo ele ainda não está completo (Marilda apresentou tabela das 245 
pendências, contendo as informações ainda não fornecidas). Peço aos Campi, por gentileza, informar os 246 
dados solicitados até o dia 18 de outubro, que é o prazo limite do Ministério para nós atualizarmos as 247 
informações. Finalmente, em resposta à pergunta se teremos dinheiro para saldar as dívidas, como o MEC 248 
já havia prometido que o envio dos planos de trabalho ia ser estudado e que eles iam verificar a 249 
possibilidade de viabilizar isso em outubro, eu entrei em contato com a Adriana Weska, a Diretora de 250 
Desenvolvimento, e ela disse que ainda não tem uma data definida, mas que em outubro será 251 
disponibilizado o recurso. E de antemão, deixo como aviso aos Diretores Administrativos que haverá a 252 
necessidade da elaboração de um novo plano de trabalho, pois o já existente já expirou o prazo. Foi 253 
previsto em determinados meses e agora falta um trimestre. Sendo assim, o Plano de Trabalho deverá ser 254 
refeito, contudo será um trabalho inverso: eles informarão o montante que será disponibilizado e nós 255 
elaboraremos o plano de trabalho mediante o valor disponibilizado; 3) Marta Cybele Carneiro 256 
(Departamento de Gestão Financeira): Falarei sobre a parte financeira de execução. É um informe para dar 257 
um aviso importante aos diretores Administrativos. Geralmente, as notas fiscais chegam e as pessoas 258 
guardam as notas e ficam esperando para liquidá-las, sendo assim, é importante avisar que o Tesouro, em 259 
Brasília, libera as notas fiscais para o financeiro, depois a nota é registrada no sistema. Para agilizar o 260 
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lançamento destas notas, pois agora no fim de ano eles não liberam recurso logo na liquidação e o 261 
procedimento da liberação demora um pouco. Portanto, enfatizo a importância da liquidação. Então, logo 262 
que a nota chega é importante registrá-la no sistema, porque é através disso que fazemos a apuração da 263 
receita que arrecadamos. Também gostaria de avisar que foi encaminhado para vocês a relação de restos a 264 
pagar para que vocês examinem esta relação. Estes restos a pagar não podem estar entrando em 2014 sem 265 
ter despesas já registradas, alguma coisa já acontecendo, para aquele empenho estar sendo deixado em 266 
2014 novamente. A relação foi encaminhada no dia primeiro e gostaríamos que vocês analisassem a 267 
listagem enviada para estar cancelando. E quanto aos prazos para a liquidação dos empenhos, não pode 268 
entrar o ano de 2014 com notas fiscais sem liquidar. Portanto, quando chegar a nota é preciso liquidá-la o 269 
mais rápido possível e todas as notas que recebemos este ano devem estar registradas no sistema, 270 
independentemente de ser pagas ou não. Elas precisam ser registradas. Passaremos um memorando para 271 
vocês com a data limite para o recebimento da nota que é dia onze de dezembro e a liquidação que é para 272 
encaminhar já liquidada aqui para a Pró-Reitoria é dia 18 de dezembro. Este é o prazo máximo que 273 
podemos estipular para pagar dentro do exercício; 4) José Cruz de Souza (Departamento de Gestão 274 
Contábil): falarei sobre o Relatório de Gestão. O TCU baixou a Portaria 175 de 2013 em que há as 275 
orientações para a elaboração do Relatório de Gestão de 2013. Ocorre que quem dá o início ao Relatório de 276 
Gestão é o Conselho Curador e até o momento o Conselho Curador não fez reunião convocando os 277 
Departamentos para iniciar o relatórorio de Gestão e editar os prazos para apresentar as peças que 278 
comporão o Relatório. O Departamento tem de encaminhar o Relatório ao TCU até 31 de Março. Entre as 279 
peças que existem no Relatório de Gestão, há duas portarias que devem ser baixadas pela Pró-Reitora: a da 280 
Comissão de Tomada de Contas de Estoques e a de Inventário de Bens Móveis e Imóveis. Em 2010, 2011 e 281 
2012 foi editada a Portaria, contudo as pessoas que faziam parte da Portaria não fizeram os trabalhos. Seria 282 
interessante que depois de publicada a Portaria, as pessoas elencadas nela façam o trabalho, elaborem o 283 
relatório e que este relatório vá para o Relatório de Gestão; 5) Jaqueline Priscila da Silva Souza 284 
(Departamento de Análise de Prestação de Contas, Contratos e Convênios): eu trouxe os resultados que já 285 
obtivemos no mês de setembro de 2013, junto com a ProAdm, a SPDM e a FAP acerca da solução de alguns 286 
problemas antigos com relação à prestação de contas. Começarei pelo Tribunal de Contas da União. 287 
Tínhamos a pedência de uma devolução pela FAP no valor atualizado de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais). 288 
Eles colocaram no plano de trabalho um valor que seria coberto nas despesas operacionais da FAP, eles 289 
cobraram 24 meses em relação a cinco. O Tribunal de Contas pediu a devolução desse valor. Conversamos 290 
com a FAP e conseguimos encontrar uma solução mais viável, já que eles realmente executaram as 291 
despesas em 24 meses, apesar de ter gasto o valor referente a despesa operacional da FAP em cinco meses, 292 
o que gerou a devolução pela FAP de R$ 4.000,00 atualizados. Fizemos a resposta ao Tribunal de Contas e 293 
estamos aguardando. Tínhamos também uma pedência referente a um valor gasto de 2006 a 2008 com 294 
valores da residência médica, foram gastos com cestas básicas. Neste caso, havia a devolução de R$ 295 
65.000,00 que foi feita pela FAP em 2010 e na verdade havia sido apenas comunicado ao TCU,e agora 296 
estamos informando também. Tínhamos  umas questões do SENAD. Informamos o TCU que tínhamos a 297 
prestação de contas  aprovada do SENAD. (1:07:42.4)  Eram dois convênios da Professora Maria Lucia 298 
Formigoni - Fé na Prevenção e Supera -, e estamos trabalhando conjuntamente com o deparatamento 299 
contábil do José Cruz para a transferência dos bens, pois o Acórdão estava pedindo a transferência bos bens 300 
que foram adquiridos dos contratos e dos convênios. Na verdade, de contratos, só havia o da COREME / 301 
COREMU, cuja transferênica já estamos fazendo e da Baixada Santista, do secane, que já conseguiram fazer 302 
a transferência  da maior parte dos bens. conseguimos resolver algumas questões da SPDM juntamente 303 
com o Ministério Público. Em 2006 houve a tranferência de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) para a SPDM e 304 
a CGU, em 2006, não havia entendido a finalidade desta transferência. Juntamente com a SPDM fizemos 305 
levantamento destes convênios e conseguimos realizar esclarecimento inicial de que 20 milhões eram 306 
refrentes a convênios. Agora eles perguntam se já foi aprovada esta prestação de contas. Uma parte nós 307 
perguntamos para a Secretaria Municipal de São Paulo sobre a aprovação delas, e a outra parte teremos 308 
realmente que analisar pois era o valor de Emendas Parlamentares. Já solicitamos esta prestação de contas 309 
também; 6) PROFA. DRA. APARECIDA SADAE TANAKA – a Professora fez o informe do Prof. Décio 310 
Semensatto Junior, Diretor de Departamento de Gestão Ambiental, uma vez que ele não pode estar 311 
presente à reunião. A professora informou que o Departamento de Gestão e Segurança Ambiental foi 312 
criado em 07 de agosto de 2013. O informe mais relevante do Prof. Décio, a meu ver, é que ele está 313 
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instalando uma Câmara Técnica de Gestão e Segurança Ambiental no dia 07 de outubro. Será discutido 314 
nesta Câmara políticas institucionais de Gestão Ambiental, pois isto é uma demanda do Governo Federal. A 315 
seguir, a professora Aparecida falou sobre a minuta de Resolução sobre a cessão de servidores de outras 316 
instituições que foi feita ad referendum na reunião passada.  Isto é importante para Secretaria de Gestão 317 
com Pessoas e para nós, para que tenhamos um trâmite da chegada destas pessoas que são cedidas, por 318 
quanto tempo são cedidas, uma vez que isto não estava estipulado. O documento foi mandado a vocês 319 
apenas para conhecimento, pois ele havia sido aprovado ad referendum. Na sequência, falou da Cessão e 320 
Alienação de parte da área do terreno de Quitaúna para a Prefeitura de Osasco (Extrato de ata da reunião 321 
ordinária do CONSU de 11 de Setembro de 2013) assunto este que foi aprovado no CONSU. Dos 211 mil 322 
metros quadrados que temos em Osasco, 7.5 mil metros foram cedidos para a Prefeitura por 25 anos e a 323 
contrapartida da Prefeitura é a da instalação de um instrumento na área de educação que seria creche, pré-324 
escola, escola de ensino fundamental. Este informe, portanto, como já exposto, foi aprovado no CONSU e é 325 
apenas para conhecimento deste Conselho; Professora Dra. Rosemarie Andreazza - A professora salientou 326 
que eram vários informes: 1) trabalho de estruturação da Secretaria de Gestão com Pessoas; 2) Há dois 327 
grupos de trabalho constituídos, funcionando: um que está pensando o que seria o nosso deparatamento 328 
de saúde do trabalhador/ do servidor, tentando articular as atividades do NASF e as atividades do SESMT, 329 
pensando também em ações de promoção da saúde do servidor. Este grupo de trabalho já está em 330 
atividade há quase 60 dias, estando para fechar o trabalho. Em final de outubro, início de novembro eles 331 
concluem os trabalhos. 3) Apresento a vocês a servidora Janaína Costa, uma enfermeira nossa, e eu a 332 
convidei para estar a frente na coordenação desse Departamento; 3) o outro grupo de trabalho é o que está 333 
estudando as questões de desenvolvimento de pessoal e gestão do próprio trabalho, para os TAEs e para os 334 
docentes. esta é uma Comissão que está sendo coordenada pelo senhor Norberto Lobo, que é do gabinete 335 
da Reitoria. Ainda não temos um nome, mas fizemos alguns convites e pensamos alguém para estar à 336 
frente deste Departamento; 4) já estamos no quarto/quinto encontro com o DTI, num mapeamento dos 337 
processos de RH, seja no sentido da informatização, - esta é a nossa meta - e tornar estes processos em 338 
forma online.Esses processos precisam ser mapeados e precisam ser de conhecimento de todos; 5) estamos 339 
colocando a Comissão das 30 Horas, da jornada das 30 horas. Esta Comissão já está trabalhando. A Janaína 340 
também faz parte desta Comissão. Foi uma Comissão aprovada no CONSU. O primeiro relatório deles será 341 
divulgado na rede; 6) organizaremos um evento de dois dias para constituir a Secretaria, para pensar 342 
melhor suas atribuições, o seu Conselho, pensando em sua transformação numa Pró-reitoria de Gestão com 343 
Pessoas, à semelhança de boa parte das Universidades Federais. Isto deve acontecer no final de outubro, 344 
contando com a participação de todos estes grupos, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de 345 
Planejamento, para imaginarmos e fazermos o desenho do que seria esta Pró-Reitoria, de como seria seu 346 
Conselho e as suas atribuições; 6) Instituímos o grupo de trabalho e acompanhamento e monitoramento de 347 
vagas e concursos, votada no último Conselho de Administração. Já fizemos uma primeira reunião. A idéia é 348 
a de criar, talvez, uma Câmara Técnica de Pessoas que poderá facilitar esta negociação. O objetivo é o de 349 
centralizar as informações de vagas e concursos para evitar informações díspares e para, depois, poder 350 
socializar e compartilhar esta informação, pois esta é uma informação que pertence a todos os membros da 351 
UNIFESP. É importante que todos possam acompanhar de perto a situação do nosso quadro de pessoal; 7) 352 
este informe tem mais a ver com o campus São Paulo, mais particularmente a EPM. Temos recebido um 353 
grande número de pedidos dos médicos para extensão da carga horária de 20 para 40 horas. Há esta 354 
possibilidade. O TAE médico tem uma carga horária de 20 horas. Ele pode pedir uma extensão de sua carga 355 
horária de 20 para 40 horas. Contudo, o pedido deve ser justificado pelo Departamento e provada a 356 
necessidade do trabalho que este profissional fará nas suas outras 20 horas. Nós temos sempre que fazer 357 
um estudo orçamentário para saber se tem condições de pagamento e do impacto financeiro; se temos 358 
financeiro para atender este número de profissionais que têm solicitado. Devemos organizar melhor a 359 
política de como deve ser feito este pedido. Eu gostaria de comunicar que estamos analisando os pedidos 360 
que chegaram até ontem. Provavelmente não conseguiremos atender a todas as solicitações e nesse 361 
próximo mês. No máximo nos próximos dois meses, apresentaremos no C.A., na Congregação e no 362 
Conselho de Campus uma política clara de como deverá ser este pedido. Os pedidos que recebemos até 363 
agora seguem a atual política. Nos próximos dois meses suspenderemos e não estaremos respondendo a 364 
novos pedidos enquanto não tivermos esta nova política; 8) Nossa Comissão de reestruturação dos 365 
concursos para docentes continua trabalhando para modificar a Resolução 78 e a 63, e agora já há uma 366 
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nova que é a 91. Pretendemos encerrar os trabalhos da Comissão em dezembro de 2013 e trazer o 367 
resultado, então na próxima reunião; 9) gostaria que fosse aprovado pelo CA que todas os pedidos de  368 
abertura de concurso ou de homologação que devem ser encaminhados no CA que eles chegassem para 369 
nós (SEGESP/DRH) até a última quarta-feira do mês, ou seja, uma semana antes do C.A., para que tenhamos 370 
tempo de encaminhar a documentação para os conselheiros e preparar a apresentação, tendo tempo de 371 
fazer revisões antes da apresentação no C.A.. Então pedimos que o Conselho que aprove esta proposta de 372 
encaminhamento desses pedidos. A Professora Aparecida perguntou se não seria o caso de mudar no final 373 
do formulário de pedido de encaminhamento de abertura de concurso a frase de que os pedidos sejam 374 
encaminhados à Pró-Reitoria de Administração. A Professora Aparecida sugeriu mudar esta frase de modo 375 
que os formulários sejam encaminhados diretamente ao DRH e não à Pró-Reitoria de Administração, pois 376 
mandar para a Pró-Reitoria de Administração, para que a Pró-Reitoria reencaminhe o documento para o 377 
DRH/SEGESP gera um contratempo, uma vez que se toma um tempo a mais para o formulário ser 378 
encaminhado ao DRH. Então, trocar-se-ia o termo "encaminhar à Pró-Reitoria de administração" por 379 
"encaminhar à secretaria de Gestão com Pessoas". Então este tempo seria poupado e o pedido chegaria 380 
mais rápido ao DRH. Também seria importante repassar esta nova informação aos Campi. A Professora 381 
Rosemarie disse que seria possível, precisando apenas encaminhar, pois já estamos acordados aqui no CA. 382 
10) Peço que os os Concursos que chegaram ontem à tarde do Campus Baixada Santista, mais ou menos 383 
uns 10,  nós não tivemos tempo de analisá-los, portanto eles não serão apresentados hoje. Gostaria, se 384 
assim o Conselho permitir, aprovasse esses que chegaram de Santos ontem, aqueles que a gente verifique 385 
ao olhar a gente verifique que esteja dentro da normativa, ad referendum. Aqueles que a gente verificar 386 
algum problema, nós traríamos no C.A. de Novembro. Esta medida foi aprovada pelos Conselheiros; 10) 387 
Peço que os os Concursos que chegaram ontem à tarde do Campus Baixada Santista, mais ou menos uns 10,  388 
nós não tivemos tempo de análisá-los, portanto eles não serão apresentados hoje. gostaria, se assim o 389 
Conselho permitir, aprovasse esses que chegaram de Santos ontem,  aqueles que a gente verifique ao olhar 390 
que esteja dentro da normativa/legislação, ad referendum. Aqueles que a gente verificar algum problema, 391 
nós o traríamos no C.A de Novembro; B) ORDEM DO DIA: I) HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO – CONCURSO 392 
PÚBLICO - Foram aprovados conforme segue: 393 

Campus Área/Subárea Vagas Inscritos Aprovados 
Decidido pelo C.A. em 

02/out/14 

Baixada 
Santista/ 

Instituto do 
Mar Oceanografia Química 1 11 2 Aprovado 

           

Diadema 

Ensino de Biologia / 
Anatomia, Histologia, 

Fisiologia 1 18 3 Aprovado 

Diadema 
Ensino de Biologia / Genética 

e Biotecnologia 1 27 1 Aprovado 

           

Guarulhos Estudos da linguagem / 
Língua Portuguesa: Texto 

1 14 3 Aprovado 

Guarulhos Letras / Estudos Literários 1 18 1 Aprovado 

           

Osasco Ciências Atuariais/ Equilíbrio 
Atuarial Individual de longo 

Prazo 

1 1 1 Aprovado 

           

São José dos 
Campos 

Engenharia Mecânica/ 
Controle e Automação 1 5 0 Aprovado 

           

São Paulo Otorrinolaringologia e 1 1 1 Aprovado 
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Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço/ Rinologia 

II) HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Foram aprovados conforme 394 
segue: 395 

Campus Área/Subárea 

Vagas Inscritos Aprovados Decidido pelo C.A. em 
02/out/14 

Diadema 
Ciências Humanas/ Ética, Sociedade e 

Meio Ambiente 1 2 1 Aprovado 

Diadema 
Engenharia/ Fundamentos da 

Engenharia 1 0 0 Aprovado 

Diadema 
Bioquímica/ Bioquímica Estrutural e 

Metabólica 2 10 0 Aprovado 

            

Osasco Compreernsão da Realidade Brasileira 
e as Relações Internacionais/ História 

1 5 1 Aprovado 

III) ABERTURA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO A - NÍVEL I - Foram aprovados conforme 396 
segue: 397 

Campus área/sub-área Vagas Requisito 
Decidido pelo C.A. 

em 02/out/13 

São Paulo 

Medicina/Medicina III/ Cirurgia 
Gastroenterológica/ Cirurgia 

Bariátrica e Metabólica 1 

Graduação em Medicina. Título de 
Especilista em Cirurgia Geral ou Cirurgia do 

Aparelho Digestivo ou Gastroenterologia 
Cirúrgica. Doutor em Ciências aprovado 

São Paulo 
Medicina/Medicina II/ 

Radiologia Médica 1 

Graduação em  Medicina. Doutor na 
área de Ciências. Título de Especialista 

em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem. aprovado 

          

Guarulhos Letras / Lingua Francesa 2 

Graduação em Letras ou Linguística ou 
Educação. Doutor em Letras ou 

Linguística ou Educação ou Ciências 
Humanas. aprovado 

Guarulhos 

História da Arte/Artes 
Ameríndias e Antropologia da 

Arte 1 Graduação. Doutor. aprovado 

Guarulhos História/ História do Brasil 1 
Graduação e Doutorado em História ou 

Ciências Humanas. aprovado 

Guarulhos 
Ciências Sociais / Democracia e 

Instituições Políticas 1 Graduação. Doutor. aprovado 

          

Diadema Química / Química Geral 1 

Bacharelado em Química ou Química 
Industrial ou Licenciatura em Química. 

Doutor. 

Devolver p/ Campus 
para revisão 

recomenda passar 
pela Congregação 

Diadema Química / Química Analítica 1 

Bacharelado em Química ou Química 
Industrial ou Licenciatura em Química. 

Doutor. 

Devolver p/ Campus 
para revisão 

recomenda passar 
pela Congregação 

          

São José 
dos 

Ciência, Tecnologia e 
Sociedade/Inovação 1 Graduação. Doutor. aprovado 
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Campos Tecnológica 

Osasco 
ADMINISTRAÇÃO/ 

Administração de Marketing 1 

Doutor em Administração ou 
Marketing ou Comunicação Graduado 
em qualquer área do conhecimento aprovado 

Osasco 

ADMINISTRAÇÃO/ 
Administração de Recursos 

Humanos  1 

Doutor em Administração ou 
Psicologia Graduado em qualquer área 

do conhecimento aprovado 

Osasco 
GESTÃO/ Elaboração de 

Projetos 1 

Doutorado e  Graduado em 
Administração ou Economia ou 

Engenharia. aprovado 

Osasco 
ADMINISTRAÇÃO/ 

Contabilidade Geral 1 

Mestre em Ciências Contábeis ou 
Administração Graduado em Ciências 

Contábeis aprovado 

Osasco 

ADMINISTRAÇÃO/ Métodos 
Quantitativos Aplicados à 

Administração 1 

Mestre em Administração ou 
Engenharia ou Ciências Exatas 

Graduado em qualquer área do 
conhecimento aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS ATUARIAIS/ÂMBITO 
ATUARIAL-JURÍDICO DA 

NORMATIZAÇÃO DE 
SEGURADORAS E ENTIDADES DE 

PREVIDÊNCIA 1 

Mestrado e Graduado em Ciências 
Atuariais ou Ciências Contábeis ou 

Ciências Econômicas ou Direito. aprovado 

Osasco 
CIÊNCIAS ATUARIAIS/ Teoria do 

Seguro de Vida 1 

Mestre em Contabilidade ou Economia ou 
Ciências Sociais Aplicadas. Graduado em Ciências 

Contábeis ou Ciências Atuariais ou Economia. aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ Aspectos 
Práticos de Operações de 

Mercado 1 

Mestre na área de Contabilidade ou 
Ciências Sociais Aplicadas  Graduado 

em Ciências Contábeis aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ 
Contabilidade e Orçamento 

Público e suas práticas atuais no 
contexto Nacional e 

Internacional 1 

Mestre na área de Ciências Contábeis 
ou Ciências Sociais Aplicadas Graduado 

em Ciências Contábeis aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ 
Laboratório de Práticas 
Contábeis e Tributárias 1 

Mestre na área de Contabilidade ou 
Ciências Sociais Aplicadas Graduado 

em Ciências Contábeis aprovado 

Osasco 
ADMINISTRAÇÃO/ 

Administração Financeira 1 
Doutorado e Graduado em qualquer 

área do conhecimento. aprovado 

Osasco 
ADMINISTRAÇÃO/ 

Administração Geral 1 

Doutor em Administração ou Filosofia 
ou Ciências Sociais ou Planejamento 

Urbano e Regional ou Ciência da 
Informação ou Interdisciplinar em 

Sociais e Humanidades. Graduado em 
qualquer área do conhecimento. aprovado 

Osasco 
ADMINISTRAÇÃO/ Inovação e 

Competitividade 1 

Doutor em Administração ou Economia 
ou Política Científica e Tecnológica ou 

Políticas Públicas, estratégias e 
desenvolvimento Graduado em 
qualquer área do conhecimento aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS ATUARIAIS/ 
Demografia e Métodos de 

Análise em População 1 

Doutor em Demografia ou Estatística 
ou Ciências Humanas ou Ciências 
Sociais Aplicadas. Graduado em aprovado 
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Ciências Humanas ou Ciências Sociais 
Aplicadas ou Estatística 

Osasco 

CIÊNCIAS ATUARIAIS/ Métodos 
Quantitativos Aplicados às 

Ciências Atuariais 1 

Doutor em Ciências Exatas ou 
Estatística Graduado em Matemática 

ou Estatística aprovado 

Osasco 
CIÊNCIAS ATUARIAIS/ Teoria do 

Seguro Patrimonial 1 

Doutor em Ciências Sociais Aplicadas 
Graduado em Ciências Contábeis ou 

Ciências Atuariais ou Economia aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS/Contabilidade 

Financeira e Tributária 1 
Doutorado e Graduado na área de 

Ciências Contábeis aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS/ 
Ferramentas de Análise 

Multivariada aplicada aos 
Estudos Atuariais e Contábeis 1 

Doutor nas áreas de Ciências Contábeis 
ou Economia ou Administração ou 

Ciências Exatas Graduado nas áreas de 
Economia ou Ciências Contábeis ou 

Ciências Atuariais ou Estatística. aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ 
Desenvolvimento Econômico e 

História 1 

 Doutor e Graduado em Ciências 
Humanas ou em Ciências Sociais 

Aplicadas aprovado 

Osasco 
CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS/Finanças 1 

Doutor e Graduado em Ciências Sociais 
Aplicadas ou Ciências Exatas ou 

Engenharia. aprovado 

Osasco 
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ 

Macroeconomia 1 

Doutor e Graduado em Ciências Sociais 
Aplicadas ou Ciências Exatas ou 

Engenharia. aprovado 

Osasco 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ 
Métodos Quantitativos em 

Economia 1 

Doutor e Graduado em Ciências Sociais 
Aplicadas ou Ciências Exatas ou 

Engenharia. aprovado 

Osasco 
CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS/Microeconomia 1 

Doutor e Graduado em Ciências Sociais 
Aplicadas ou Ciências Exatas ou 

Engenharia. aprovado 

Osasco 

COMPREENSÃO DA REALIDADE 
BRASILEIRA E AS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS/ RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 1 

Doutor em Ciência Política ou Relações 
Internacionais ou História ou Geografia 
Graduado em Ciêcias Sociais ou Ciência 
Política ou Relações Internacionais ou 

História ou Geografia. aprovado 

Osasco 
FORMAÇÃO CIENTÍFICA/ 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 1 
Doutorado e  Graduado em Cências 

Sociais Aplicadas ou Filosofia. aprovado 

Osasco 

FORMAÇÃO HUMANA E 
COMPREENSÃO HUMANA/ 

SOCIOLOGIA 1 

Doutor em Sociologia ou Ciências 
Sociais Graduado em Sociologia ou 
Ciências Sociais ou Ciência Política. aprovado 

Osasco 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS/ 
Governança e Relações 

Internacionais 1 

Doutor e Graduado em Ciência Política 
ou Relações Internacionais ou História 
ou Geografia ou Direito ou Sociologia 

ou Ciências Sociais ou Formação 
Interdisciplinar aprovado 

Osasco 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS/ 
Pensamento Político e Relações 

Internacionais 1 

Doutor e Graduado em Ciência Política 
ou Relações Internacionais ou História 
ou Geografia ou Direito ou Sociologia 

ou Ciências Sociais ou Formação 
Interdisciplinar aprovado 
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Osasco 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS/ 
Relações Econômicas 

Internacionais 1 

Doutor e Graduado em Ciência Política 
ou Economia ou elações Internacionais 
ou História ou Geografia ou Direito ou 

Sociologia ou Ciências Sociais ou 
Formação Interdisciplinar. aprovado 

          

Baixada 
Santista 

Microbiologia, Imunologia e 
Parasitologia 1 

Graduação nas áreas de Saúde ou 
Ciências Biológicas. Doutor. aprovado 

IV) Abertura - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - Foram aprovados conforme segue: 398 

Campus área/sub-área Vagas Requisito 

Decidido pelo 
C.A. em 

02/out/13 

São Paulo 
Saúde Coletiva/ Saúde 
Coletiva/Epidemiologia 1 Graduação. Doutor. aprovado 

          

Baixada 
Santista 

Eixo "O Ser Humano em sua 
Dimensão Biológica"/ Fisiologia 1 

Graduação nas áreas de Saúde ou Ciências 
Biológicas. Doutor. aprovado 

          

Diadema Física e Matemática 1 
Graduação e Doutorado em Física ou 

Matemática. aprovado 

Diadema 
Biologia Molecular / Genética 
Clássica, Humana e Molecular 1 

Graduação nas áreas de Ciências Biológicas 
ou áreas afins. Doutor em biologia Molecular 
ou Genética Molecular ou Genética humana 

ou áreas afins. aprovado 

VI) Indicação do C.A. de um membro da sociedade civil para o Conselho Curador: Os Conselheiros 399 
autorizaram que as Pró-Reitroras fizessem a indicação ad refrendum. Nada mais havendo para tratar e 400 
estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, 401 
secretária, lavrei a presente ata. 402 


