
 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Conselho de Administração  
 

Avenida Sena Madureira, 1500 – 3º andar - CEP 04021-001 - São Paulo / Brasil 
Tel. (55) (11) 3385-4120 - E-mail: proadm@unifesp.br 

 

 
 

Ata do Conselho de Administração 
da Universidade Federal de São Paulo 

 
Aos três dias do mês de abril de 2013, nesta cidade de São Paulo, à Avenida Sena 1 
Madureira, 1500 – Térreo, às 8:30h, reuniram-se ordinariamente os senhores membros 2 
do Conselho de Administração da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência 3 
da Pró-reitora de Administração, Profa. Dra. Janine Schirmer. Havendo "quorum" com a 4 
presença de 20 membros. I) Aprovação da Ata de 06 de março de 2013: ata aprovada; 5 
II) Informes dos Diretores Administrativos, dos Diretores Acadêmicos e da Pró-6 
Reitora de Administração: a) São José dos Campos: O professor Fábio  e a Senhora 7 
Geórgia Mansour destacaram a falta de servidores técnico-administrativos (TAE) para 8 
tocar as atividades do Campus. Esperam que os aprovados no concurso sejam 9 
nomeados e tomem posse. Informaram que o dinheiro para a compra do prédio da 10 
Cidade Jardim foi liberado e que o Campus sairá da Rua Talim. Eles estão aguardando 11 
apenas o parecer da Procuradoria; b) Baixada Santista: A Professora Regina Célia 12 
Spadari acredita que, administrativamente, o Campus Baixada Santista está caminhando 13 
bem; d) Guarulhos: O senhor Gilberto dos Santos informou que o Campus estuda  a 14 
possibilidade de transferência para o Centro da Cidade e para tanto aguardam avaliação 15 
da empresa responsável. Falou também do transporte dos alunos; e) Diadema: A 16 
Professora Laura, com a palavra, informou, com relação ao Restaurante Universitário, 17 
que o Campus está contatando o terceiro colocado da Licitação, depois da desistência 18 
dos dois primeiros e destacou que os problemas financeiros (falta de verba) geram 19 
problemas estruturais. Finalmente falou do processo eleitoral no Campus; f) 20 
Departamento de Gestão Orçamentária: A senhora Marilda Yassuko Umeda Guerra 21 
falou a respeito da liberação das verbas do MEC; g) Profa. Dra. Janine Schirmer: falou 22 
que haverá uma visita à Brasília no dia 08 para discutir a questão da falta de recursos 23 
humanos e pautou a situação complicada em que se encontra o DRH. Avisou que a 24 
Profa. Aparecida Sadae Tanaka, Pró-Reitora Adjunta de Administração, assumiria como 25 
Pró-Reitora Pró-Tempore do Departamento de Gestão de Pessoas. Atualmente, a 26 
senhora Ana Maria Pitta não é mais diretora do DRH. Há uma grande quantidade de 27 
concursos a serem feitos e a servidora que cuida dos concursos está doente. Na 28 
sequência, a Professora falou sobre a falha do cronograma para convocação de 29 
candidatos, problemas este que ela julga de fácil solução com a formulação das novas 30 
resoluções 63 e 78 e com a reformulação dos itens do Regimento Geral que abordam o 31 
assunto concurso. Por fim, a Profa. Janine informou que todos os servidores da 32 
UNIFESP, T.A.E.s e docentes, deverão se recadastrar, informando lotação e local de 33 
exercício. O objetivo do recadastramento é fazer um mapeamento que possibilite saber 34 
quem é o servidor, qual sua titulação acadêmica, onde ele está lotado e quem é faltoso. 35 
Após este informe a Professora Janine chamou a Professora Aparecida Sadae Tanaka, 36 
Pró-Reitora Adjunta de Administração, para falar a respeito das subcomissões de 37 
capacitação de cada Campus; h) Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka: A Professora 38 
Aparecida, Pró-Reitora Adjunta de Administração, informou, acerca das subcomissões de 39 
capacitação de cada campus, que é preciso haver um representante de cada campus 40 
para formar a subcomissão e que os Campi precisam fazer suas indicações; i) Escola 41 
Paulista de Enfermagem: A Professora Lucila Amaral Carneiro Vianna falou de 42 
problema gravíssimo envolvendo o Centro Alfa, pois os alunos ficaram à porta do Prédio 43 
e as portas não abriram e enfatizou a precariedade do Centro de Simulação Realística, 44 
problemas estes que pedem soluções  e providências rápidas. III) Ordem do Dia: A) 45 
Homologação de resultado de concursos e abertura de concurso público: Como 46 
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elucidado anteriormente, a servidora que cuida dos concursos está doente, portanto, 47 
excepcionalmente neste C.A. não haverá homologação de resultado de concursos e 48 
abertura de concurso público; B) Apresentação da proposta de criação do 49 
Departamento de Análise de Prestação de Contas, Convênios e Contratos: A 50 
Professora Janine chamou a servidora Jaqueline Priscila da Silva Souza para fazer a 51 
apresentação. Jaqueline explicou aos presentes o que é prestação de contas e 52 
esclareceu que a Comissão Temporária de Prestação de Contas, da qual ela é a 53 
Presidente, surgiu ainda na gestão do Pró-Reitor anterior, Prof. Dr. Vilnei Mattioli Leite, 54 
para o atendimento do acórdão do TCU. Dando sequência, ela elucidou quem são os 55 
membros e quais tipos de processos são analisados pela Comissão. A Comissão é 56 
composta por quatro servidores: um do Departamento de Gestão Contábil; um do 57 
Departamento de Gestão Financeira; um do Departamento de Gestão Orçamentária; um 58 
do Departamento de Compras. A Função da Comissão é analisar os convênios com a 59 
Fap-UNIFESP, já os convênios com a SPDM e os convênios que a UNIFESP coordena 60 
com outras Instituições, atualmente, são analisados pela Comissão Permanente. Todas 61 
estas tarefas, mais a análise dos contratos com a Fap-Unifesp, serão doravante 62 
executadas pelo novo Departamento de Análise de Prestação de Contas, Convênios e 63 
Contratos. Depois da apresentação de Jaqueline, foi decidido e votado o seguinte: a 64 
proposta de criação do Departamento de Análise de Prestação de Contas, Convênios e 65 
Contratos foi aprovada e deverá passar pelo próximo CONSU; C) Alteração das 66 
Resoluções 63 e 78 que dispõem sobre concurso de docentes e proposta de 67 
alteração do Regimento Geral, capítulo II, seção III: A Professora Janine explicou que 68 
foi decidido fazer alterações e adequações nas resoluções 63 e 78 e no Capítulo II, seção 69 
III, do Regimento Geral por causa da nova legislação que versa sobre o concurso para 70 
docentes. Ela enfatizou que, pela nova Lei, é atualmente exigido que o candidato tenha 71 
nível de graduação, não podendo ser o candidato preterido do certame por não possuir 72 
Doutorado e outros cursos. Sendo assim, o candidato tem o direito de se inscrever, 73 
participar das provas e de todas as etapas subsequentes. O Procurador Geral da 74 
UNIFESP, Dr. Maurício Maia, prestou esclarecimento às dúvidas dos presentes sobre a 75 
questão da titulação dos candidatos ao concurso para docente. Após os esclarecimentos, 76 
foi feito um exame pelos Conselheiros presentes dos textos a serem alterados e foram 77 
sugeridas algumas modificações textuais. Ao término da análise e das sugestões de 78 
alteração, foi votado e aprovado o seguinte: enviar as sugestões de modificação 79 
acertadas neste C.A. ao CONSU. d) Cancelamento de Concursos: Foi decidido o 80 
seguinte: 1) Homologação ad referendum pela Pró-Reitora de Administração de 81 
concursos já encerrados e com candidatos aprovados; 2) Concursos com recursos por 82 
problemas no concurso (são três concursos): segundo o Dr. Thomas o cancelamento é 83 
possível. Decidiu-se cancelá-los; 3) cancelar os concursos que ainda não marcaram e 84 
não realizaram provas: decidiu-se  manter os concursos com provas marcadas para 85 
breve e com banca já composta. Se o membro da banca não comparecer e houver a 86 
necessidade de cancelar o concurso, tal decisão ficará a cargo da Pró-Reitora de 87 
Administração. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi 88 
encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a 89 
presente ata. 90 


