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Ata do Conselho de Administração 
da Universidade Federal de São Paulo 

 
Aos cinco dias do mês de junho 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 22 membros. I) a) Aprovação da Ata de 08 de maio de 2013: ata aprovada 5 
com as seguintes ressalvas: a) foi solicitado o reparo da redação na linha 23, onde se lê 6 
“a Profa. Dra. Emilia Inoue Sato falou do levantamento do quadro para a Gestão Central. 7 
Disse que o Campus precisa de reposição de vagas. Informou também do levantamento 8 
de 144 imóveis dos quais 23 são prédios e demais casas ou sobrados para os quais 9 
serão implantados relatório de atividades”, leia-se “Foi citado o levantamento do quadro 10 
para a Gestão Central. Foi dito que o Campus precisa de reposição de vagas. E foi 11 
informado também do levantamento de 144 imóveis dos quais 23 são prédios e demais 12 
casas ou sobrados para os quais serão implantados relatório de atividades”; b) foi 13 
detectado o seguinte erro: Onde se lê “Havendo "quorum" com a presença de XX 14 
membros”, deve ser lido “Havendo quorum" com a presença de 24 membros”; b) Posse 15 
dos novos membros do Conselho de Administração: A Professora Dra. Janine 16 
Schirmer procedeu à chamada dos novos membros e lhes desejou boas vindas; II) 17 
Informes dos Diretores Administrativos, dos Diretores Acadêmicos e da Pró-18 
Reitora de Administração: a) São José dos Campos: A senhora Georgia Mansour, 19 
diretora administrativa, informou que a obra seguirá o prazo normal de entrega. Falou 20 
também sobre o biotério, a transferência de servidores para módulo, problemas 21 
orçamentários e sobre pessoas que se transferiram ou estão cedidas; b) Baixada 22 
Santista: A Professora Dra. Regina Célia Spadari informou que o Campus está tentando 23 
alugar um outro prédio e o contrato está sob análise. Revelou que o Campus está 24 
preocupado com questões de orçamento e de RH , pois a necessidade de pessoal é 25 
muito grande; c) Guarulhos: O Professor Daniel Vásquez informou que o Campus está 26 
na iminência de um novo pregão para contratação de empresa que fará o prédio 27 
acadêmico. Falou também da expectativa de reposição das vagas perdidas pelo Campus 28 
em virtude da homologação de concurso para T.A.E.. Por fim, disse que seria importante, 29 
considerando a proposta orçamentária para 2014, que houvesse um parâmetro de base; 30 
d) Diadema: A Profa. Dra. Laura Philadelphi informou que a Procuradoria está 31 
averiguando a parte do aluguel e a redução de 20% do valor do contrato de bombeiros 32 
está sendo avaliado pela Reitoria e revelou a preocupação do Campus com o 33 
crescimento dos gastos; e) Osasco: o senhor Tarcisio Martins Mendonça, Diretor 34 
Administrativo, falou da Audiência pública com a Magnífica Reitora, Professora Dra. 35 
Soraya Soubhi Smaili, e, por fim, dos T.A.E. de nível médio; f) São Paulo: a Profa. Dra. 36 
Rosana Puccini falou sobre os critérios de alocação dos T.A.E., uma vez que há uma 37 
grande demanda por Técnicos Administrativos em função inclusive do número de 38 
aposentadorias; g) A seguir, a senhora Maria José Conceição dos Santos (Conceição) 39 
chamou a atenção para a urgência para a eleição da nova composição da Comissão de 40 
capacitação. Perguntou também como seria retomada a Comissão presidida pela 41 
Professora Dra. Isabel Kowal Olm Cunha (Comissão de Avaliação de Desempenho); h) 42 
Profa. Dra. Janine Schirmer: A Professora Janine falou sobre a questão orçamentária e 43 
sobre os planos de trabalho que serão discutidos com a PROPLAN (Pró-Reitoria de 44 
Planejamento) e com os Campi. Relatou que haverá a apresentação feita pelos Diretores 45 
Administrativos dos Campi sobre os contratos e os gastos. Será pauta do Próximo C.A. o 46 
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orçamento de 2014. Sobre a questão das Comissões, a Professora esclareceu que o 47 
assunto está sendo estudado pela Secretaria de Gestão com Pessoas. Por fim, a 48 
Professora informou que a empresa para avaliação para dimensionamento de pessoal 49 
ainda não foi escolhida, pois está sendo fechado pelo DRH um painel do quadro de 50 
pessoal. A Professora também fez um informe sobre as Resoluções 63 e 78 que tratam 51 
do ingresso na carreira docente. Ela disse que não foi possível fazer as alterações 52 
sugeridas pelo C.A. no CONSU e o assunto agora retorna ao C.A.. A Professora 53 
mencionou que foi levada ao CONSU a proposta de “zerar” os concursos (os 54 
mencionados no C.A. de Maio de 2013) de modo a não impedir que Diadema, Guarulhos 55 
e Osasco realizassem seus concursos. O informe foi motivado pelo pedido feito pela 56 
Profa. Ligia Fonseca Ferreira. Ela ressaltou que será necessária flexibilidade nas 57 
decisões, levando em consideração a Medida Provisória que tramita pela Câmara. A 58 
seguir as Professoras Ligia F. Ferreia e Rosely Godinho foram chamadas a falar sobre o 59 
assunto. Com a palavra, a Profa. Rosely mencionou que o CONSU rejeitou o que estava 60 
expresso na Lei 12.772/2012 que diz que o requisito mínimo de ingresso é o diploma de 61 
curso superior em nível de graduação. Ela relembrou a apresentação feita por ela no mês 62 
de maio no C.A. sobre a MP 164 proposta pelo Senador Aloysio Nunes, ressaltando que 63 
a Medida Provisória deverá passar pelo Congresso e conta com a possibilidade de 64 
alteração de seu texto. Contudo, a MP está vigente. Segundo o entendimento da Profa. 65 
Rosely, voltar-se-ia e manter-se-ia o título de Doutor. A seguir, a Professora Ligia 66 
mencionou uma notificação oriunda do Ministério público que afeta Diadema e que seria 67 
necessário discutir este assunto no próximo Conselho com a presença do Procurador, 68 
pois o assunto gera insegurança no RH quanto à elaboração dos editais de concurso. Na 69 
sequência, a Profa Janine disse que é importante haver um protocolo escrito de 70 
procedimentos, ou seja, um manual de procedimentos e normas relativo ao Edital para 71 
cada membro da Banca Examinadora de modo a não haver divergências nas decisões e 72 
para que os membros da banca não adotem procedimentos e regras diferentes daquilo 73 
que deveria ser aplicado na prática. A Professora Janine sugeriu a composição de 74 
Comissão para aprimorar e melhorar as Resoluções 63 e 78. A Professora Rosana 75 
Puccini sugeriu que fossem elencados os membros nesta reunião, que a Comissão fosse 76 
nomeada no próximo C.A. e que houvesse um membro de cada Campus. Ficou decidido 77 
que os Campi enviariam a sugestão dos membros ao e-mail da Pró-Reitoria de 78 
Administração. Alguns nomes já foram sugeridos durante a reunião, a saber: Professora 79 
Rosely Godinho (CPPD), Professora Dra. Ligia Fonseca Ferreira (Campus Guarulhos), 80 
Professor Dr. Marcelo Afonso Vallim (Campus Diadema), Professora. Dra. Glaucia 81 
Monteiro de Castro (Campus baixada Santista). Os membros serão nomeados no 82 
próximo C.A.. Finalizando o assunto das Bancas Examinadoras, a senhora Milca Inácio 83 
de Oliveira Pascoal sugeriu que fosse feito um treinamento com os servidores que 84 
secretariam as Bancas de Concurso e a Professora Janine solicitou ao senhor Rubens 85 
Faria Lima e a Profa. Aparecida Sadae Tanaka que estudassem a possibilidade de 86 
viabilizar esta sugestão, e que fosse feita uma reunião com os servidores que 87 
secretariam as Bancas. Por fim, a Professora Janine falou sobre a 2ª. Reunião do 88 
FORPLAD a se realizar em Poços de Caldas, Minas Gerais, nos dias 12, 13 e 14 de 89 
junho de 2013, e, portanto, justifica sua ausência durante este período; i) Vinda do TCU: 90 
Segundo a Professora Janine, o órgão escolheu a UNIFESP para fazer um levantamento 91 
de dados e que houve um encontro com TCU, Diretores Acadêmicos, Diretores 92 
Administrativos e Pró-Reitoria de Administração. O objetivo do TCU com este 93 
procedimento é promover maior transparência; j) Relatório dos 100 dias: Segundo a 94 
Professora Janine, será publicado no site da UNIFESP aquilo que cada Pró-Reitoria 95 
conseguiu elaborar durante os cem primeiros dias da nova Administração. A Professora 96 
também falou sobre o processo de reestruturação, da transferência de departamentos. 97 
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Falou do ETAGAE cuja função é assessorar a administração e os Campi. Falou também 98 
dos trabalhos de Sindicância e deu crédito aos T.A.E. que auxiliam os gestores e que tem 99 
papel fundamental nas ações do dia-a-dia da UNIFESP, orientando inclusive processos; 100 
III) Ordem do Dia: A) Homologação de resultado de concursos e abertura de 101 
concurso público: I) Homologação: foram aprovados os concursos na seguinte 102 
conformidade: 1) Campus São Paulo - Medicina/Obstetrícia Fisiológica e Experimental – 103 
1vaga; 3 aprovados; 2) Campus São José dos Campos: Teoria da Computação – 1 104 
vaga; 2 aprovados; Química/Química Orgânica – 2 vagas; 1 aprovado; 105 
Física/Instrumentação Biomédica – 1 vaga; 1 aprovado; 3) Campus Osasco - Ciências 106 
Contábeis/Legislação Trabalhista – 1 vaga; 1 aprovado; Compreensão da Realidade 107 
Brasileira e as Relações Internacionais/História do Brasil Contemporâneo – 1 vaga; 1 108 
aprovado; Ciências Contábeis/Teoria da Contabilidade – 1vaga; 1 aprovado; Formação 109 
Científica/Estatística – 1 vaga; 1 aprovado; 4) Campus Baixada Santista/ Instituto do 110 
Mar - Oceanografia Biológica – 2 vagas; 3 aprovados; 5) Campus Diadema - Engenharia 111 
Química/ Controle e Otimização de Processos – 1vaga; nenhum aprovado; II) Abertura - 112 
Concurso Público para Professor Auxiliar I: foram aprovados os concursos na 113 
seguinte conformidade: 1) Campus São Paulo - Ortopedia e Traumatologia – 1 vaga; 114 
requisitos: Graduação em Medicina. Especialização em Ortopedia e Traumatologia pela 115 
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutor em Medicina. Experiência de 116 
3 anos em docência no ensino superior; Saúde/Radiologia Médica – 1 vaga. Requisitos: 117 
Graduação em Medicina. Especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 118 
Doutor em Radiologia Médica. Experiência de 3 anos em docência em ensino superior 119 
em Tórax; 2) Campus Osasco - Ciências Contábeis/Sociologia e Psicologia 120 
Organizacional – 1 vaga; requisitos: Graduação em Ciências ou Ciências Sociais ou 121 
Ciências Contábeis ou Administração ou Sociologia ou Psicologia. Doutorado em 122 
Ciências Sociais ou Administração ou Ciências Econômicas ou Psicologia. Experiência 123 
comprovada de 3 anos em docência no ensino superior; 3) Quanto aos Campus São 124 
Paulo, ficou decidido reformular os requisitos ( Doutor em Medicina ou Ciências) que 125 
deverão ser readequados à legislação vigente e seguirão posteriormente ao CONSU; III) 126 
Processo Seletivo Simplificado: aprovados na seguinte conformidade: 1) Campus 127 
Osasco - Compreensão da Realidade Brasileira e as Relações Internacionais/História – 1 128 
vaga; requisitos: Graduação e Doutorado em História ou Ciências Sociais. Experiência 129 
comprovada de 3 anos em docência no ensino superior; 2) Campus Diadema - Física e 130 
Matemática – 1 vaga; requisitos: Graduação e Doutorado em Física ou Matemática; 131 
Engenharia/ Fundamentos da Engenharia – 1 vaga; requisitos: Graduação e Doutorado 132 
em Engenharia; 3) Campus Baixada Santista- Fisioterapia/Estágio Supervisionado em 133 
Fisioterapia Musculoesquelética Hospitalar e Ambulatorial – 1 vaga; requisitos: 134 
Graduação em Fisioterapia. Especialista em Fisioterapia Muscoesquelética. Doutor; 135 
Morfologia/Anatomia Humana – 1 vaga; requisitos: Graduação em Saúde ou Ciências 136 
Biológicas. Doutor; 4) Campus São José dos Campos- Engenharia de Materiais – 2 137 
vagas; requisitos: Graduação em Engenharia de Materiais ou Engenharia Metalúrgica ou 138 
Engenharia Mecânica ou Engenharia Química ou Física ou Química. Doutor em Ciências 139 
ou Engenharia de Materiais; B) Aprovação dos Crachás: A professora Janine solicitou a 140 
correção dos logotipos das Escolas EPE e EPM. Foi também decidido que os demais 141 
Campi poderão apresentar seus logotipos, referendando a decisão do C.A. de 2012. 142 
Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para 143 
constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente ata. 144 


