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Ata do Conselho de Administração 
da Universidade Federal de São Paulo 

 
Aos seis dias do mês de março 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 Profa. Dra. Janine Schirmer. Havendo "quorum" com a presença de 25 membros. I) 4 
Aprovação da Ata de 30 de janeiro de 2013: ata aprovada com as seguintes ressalvas às linhas 5 
104 e 107, onde o correto é o que aqui se lê, a saber: “CAP. IV, artigo 4, § 8º.: Das reuniões 6 
poderão participar os Coordenadores de curso, quando convidados, com pauta específica, sem 7 
direito a voto”; “CAP VII, artigo 13, foi sugerido o seguinte texto: Cada campus deverá criar e 8 
manter uma subcomissão de capacitação composta por representação de todas as categorias 9 
funcionais e aprovada pelo Conselho de Campus, sendo que, dentre estes será escolhido um 10 
deles para representação do campus na Comissão de Capacitação”. II) Informes dos Diretores 11 
Administrativos, dos Diretores Acadêmicos e da Pró-Reitora de Administração: a) São José 12 
dos Campos: com a palavra, a senhora Georgia Mansour, Diretora Administrativa do Campus, 13 
falou da aquisição de Prédio na Cidade Jardim (rua acima do Campus São José) e aguardam 14 
liberação de crédito do MEC para tanto. Paralelamente, ela informa que eles estão adiantando 15 
todas as compras e aquisições necessárias; b) Osasco: com a palavra a senhora Daniele 16 
Santiago Pereira, Diretora Administrativa de Osasco, falou sobre reunião que contou com a 17 
presença dos Diretores do Campus e a senhora Tânia Mara Francisco para discussão da 18 
elaboração dos projetos de reforma dão prédio Resistente. O projeto foi reencaminhado para a 19 
Engenharia para revisão do Projeto Básico. Falou também sobre os concursos para docentes; c) 20 
Baixada Santista: a Professora Dra. Regina Célia Spadari, Diretora Acadêmica, informou que o 21 
Restaurante Universitário já está funcionando bem. Informou também que o campus recebeu as 22 
chaves do terreno onde será construído o Instituto do Mar e já enviaram à Engenharia a lista de 23 
necessidades e de projetos sugeridos para este prédio. Terminou os informes do Campus dizendo 24 
que receberam a indicação, ontem, de áreas para instalação de moradia estudantil; d) Guarulhos: 25 
Com a palavra, o senhor Gilberto dos Santos, Diretor Administrativo, e a Profa. Dra. Conceição 26 
Ohara falaram que o campus está na iminência da construção do novo prédio, mas, para tanto, 27 
precisam de espaço para alojar alunos e professores. A Comissão de Infraestrutura do Campus de 28 
Guarulhos está avaliando o caso e as possibilidades: ou adequação do espaço do qual eles já 29 
dispõe, ou locação de novo espaço. Por fim, informaram que, após avaliação do Restaurante 30 
Universitário, diagnosticou-se que é preciso fazer ajustes e melhorias; e) Diadema: A Profa. Dra. 31 
Laura Philadelphi, Vice-Diretora Acadêmica, informou que foi iniciada a construção das casas de 32 
madeira e que estão convocando o terceiro colocado na licitação para o Restaurante Universitário; 33 
f) Campus São Paulo: o Professor Dr. Álvaro Atallah falou dos problemas de espaço no campus, 34 
informou que pretende reinaugurar o Restaurante Universitário em menos de 1 (um) ano e falou 35 
sobre o mutirão de segurança; g) Escola Paulista de Enfermagem: A Profa. Dra. Lucila Amaral 36 
Carneiro Vianna, Diretora Acadêmica, agradeceu o espaço cedido para que fossem relatadas as 37 
necessidades dos campi. Informou que o telhado dos ambulatórios caiu, havendo a interrupção do 38 
atendimento a recém-nascidos. Disse que estão lutando por prédio de Enfermagem e para outros 39 
cursos que a EPE tem em mente. Relatou, por fim, que o curso ficará com nota mais baixa por 40 
falta de centro de simulação realística. A seguir, com a palavra a Professora Dra. Janine Schirmer, 41 
Pró-Reitora de Administração, disse que não serão deixadas sem resolução as questões 42 
apontadas pela Professora Dra. Lucila, pensando inclusive em um centro de simulação realística 43 
que sirva também de capacitação para os servidores da Enfermagem. Quanto ao Campus São 44 
Paulo, os problemas de espaço são graves e o caso deverá ser revisto e estudado. A Professora 45 
Dra. Janine falou então do D.C.E./Atlética. Ela esclareceu que estes prédios não são prédios 46 
próprios da UNIFESP, constituindo-se numa ilegalidade e é, portanto, um problema que deverá 47 
ser enfrentado nos próximos dias. O valor da água e da luz da Atlética é altíssimo. Ela informou 48 
que os representantes pela Atlética serão convidados para uma reunião para discussão do 49 
assunto. Para que as contas da Atlética continuem a ser pagas é preciso justificativa acadêmica 50 
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da utilização do espaço. Continuando os informes, a Profa. Janine informou que o montante que o 51 
MEC pretende liberar para obras é alto e os prédios têm sérios problemas que requerem verba. O 52 
IPEPO precisará passar pelas adequações necessárias e neste prédio não pode haver somente 53 
espaço para o setor acadêmico. Na sequência, a Professora informou que o MEC não acena com 54 
nenhuma verba nem para o RH, nem para os docentes, nem para os T.A.E.. É sabido que hoje 55 
temos um DRH fragilizado, com concursos grandes e em excesso para pouco pessoal, sendo 56 
necessário discutir e negociar com o MEC a liberação de vagas para servidores Técnico-57 
Administrativos. O MEC aprovou aluguel para Guarulhos. Diadema deve entregar prédio que ora 58 
ocupam. Continuando, a Professora Janine Schirmer falou a respeito do plano dos Cem Dias.  Os 59 
itens do Plano dos Cem Dias a serem estudados e implementados: reestruturação da Pró-Reitoria 60 
de Administração; Criação da Secretaria de Gestão de Pessoas: a intenção é criar a Pró-Reitoria 61 
de Gestão de Pessoas; SESMT; Comissões que não se comunicam; falta de servidores no 62 
Hospital. Umas das questões importantes do Plano dos Cem Dias é o HU e o Conselho Gestor, 63 
pois é preciso entender a situação de gestão do Hospital São Paulo e esse entendimento envolve 64 
RH e compras. Sobre isso, já foi iniciada uma conversa com o Conselho Gestor e com os 65 
Diretores Acadêmicos. A parte de infraestrutura, imóveis, engenharia e obras terá ligação com a 66 
Pró-Reitoria de Planejamento e será uma gestão compartilhada entre aquela Pró-Reitoria e a Pró-67 
Reitoria de Administração. Será criado o Departamento de Gestão Ambiental, cuja função será 68 
tratar dos assuntos referentes à sustentabilidade, resíduos, biossegurança e operacionalidade. A 69 
meta do Plano dos Cem Dias também é rever as questões ligadas a convênios, contratos e 70 
compras e rever alguns pontos aprovados no Conselho de Administração como o fluxograma de 71 
obras (documento disponível na intranet). As sindicâncias são assuntos concernentes à Pró-72 
Reitoria de Administração, já os PADs, à CPP (Comissão Processante Permanente). A Profa. 73 
Janine citou a relação de sindicâncias e PADs enviada por e-mail pelo senhor Marcos Tenório da 74 
CGU. Segundo a Professora, ninguém antes havia lançado no sistema de informações da CGU as 75 
sindicâncias e PADs da UNIFESP e estas informações deveriam estar no sistema de 76 
transparência. No momento, este lançamento está sendo feito pela servidora Eliane Lino dos 77 
Santos, Secretária Executiva da CPP. A seguir, a Professora falou sobre o Projeto Esplanada 78 
Sustentável, esclarecendo que se trata de uma proposta de economia em telefonia, água, luz, 79 
aluguel e outros gastos das Instituições Públicas. A UNIFESP enviou seu plano ao MEC no dia 27 80 
de fevereiro de 2013. Finalizando os informes, a Professora Janine agradeceu o suporte dado pelo 81 
Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi às assinaturas de documentos e Processos anteriores ao dia 18 de 82 
fevereiro de 2013. III) Ordem do Dia: A) A senhora Ana Maria Pitta, Diretora do DRH, procedeu à 83 
apresentação das Homologações de concursos, Abertura de Concurso e Processo Seletivo 84 
Simplificado: 1) Homologações: a) Guarulhos – Houve esclarecimento sobre a vaga de Letras/ 85 
Língua Espanhola e Ensino de Língua Espanhola de que houve apontamento no Conselho de 86 
Administração de 30 de janeiro de 2013 para que o concurso passasse pelo CONSU e a medida 87 
foi aprovada pelo Conselho naquela ocasião. Homologação aprovada neste Conselho de 88 
06/03/2013, conforme segue: Letras/ Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-89 
Americana – 1 vaga; 1 aprovado; Letras/ Linguística – 1 vaga. Nenhum aprovado; Letras/ Língua 90 
Espanhola, Educação e ou Linguística – 1 vaga; nenhum inscrito; Letras/ Literatura Brasileira – 1 91 
vaga; 5 aprovados; Letras/ Literaturas de Língua Inglesa – 1 vaga; 1 aprovado; Letras/ Literatura e 92 
Ensino – 2 vagas; 3 aprovados; b) Osasco – aprovado, conforme segue: Ciências Atuariais / 93 
Equilíbrio Atuarial Individual de Longo Prazo – 1 vaga; nenhum inscrito; Ciências Contábeis / 94 
Sociologia e Psicologia Organizacional - 1 vaga; nenhum inscrito; 2) Processo Seletivo 95 
Simplificado: Campus São Paulo: aprovado conforme segue: Enfermagem/Enfermagem 96 
Pediátrica – Mestrado – 1 vaga; 1 aprovado; 3) Abertura de Concurso: a) Baixada Santista – foi 97 
votado e aprovado com as seguintes modificações: Fisioterapia em Saúde da Mulher e Trabalho 98 
em Saúde (1 vaga): 1) retirar os termos: “Experiência de 1 ano em”; “Exige-se conhecimento em ... 99 
até mastologia e abordagem integral à mulher”, “ensino teórico, prático, supervisão de estágio e 100 
inserção nas atividades do”; 2) fazer constar a seguinte redação: “atuará no eixo específico de 101 
fisioterapia e no eixo Trabalho em Saúde”; Ciências Sociais/Ciências Sociais – 1 vaga; Requisito: 102 
Graduação em Ciências Sociais. Doutor em Ciências Humanas ou Saúde Coletiva ou Saúde 103 
Pública. Experiência de 1 ano em docência no ensino superior – aprovado; b) Osasco – aprovado, 104 
conforme segue: Ciências Atuariais/Equilíbrio Atuarial Individual de Longo Prazo – 1 vaga; 105 
Requisitos: Graduação em Administração ou Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis ou 106 
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Ciências Atuariais. Doutor em Administração ou Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis ou 107 
Ciências Atuariais. Experiência acadêmica e/ou profissional comprovada de pelo menos 1 ano; c) 108 
Campus São Paulo - com as seguintes modificações: Ciências Biológicas/ Morfologia (1 vaga): 109 
retirar a palavra “desejável” e a palavra “comprovada”, mudar o texto para “Experiência em 110 
docência no Ensino Superior em Ciência Morfológica e Experiência em Microscopia Eletrônica” e 111 
mudar de “Farmácia” para “Ciências Farmacêuticas”. Ficou aprovado o seguinte texto: Requisitos: 112 
Graduação em Biologia ou Biomedicina ou Ciências Farmacêuticas ou Medicina ou Engenharia 113 
Biomédica. Doutor na área de Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas. Experiência em 114 
Docência no ensino superior em Ciências Morfológicas e Experiência em Microscopia Eletrônica; 115 
Biofísica/ Biofísica (2 vagas; Requisitos: Graduação na área de Ciências Biológicas. Doutor nas 116 
áreas biológica e/ou biofísica (comprovada pela publicação de pelo menos 04 (quatro) trabalhos 117 
científicos em revistas indexadas de circulação internacional, sendo 02 (dois) como primeiro 118 
autor). Neste segundo concurso para São Paulo, ficou votado e aprovado que o concurso 119 
retornaria para o Departamento de Biofísica para decidir a área de graduação. O restante do texto 120 
permanecerá o mesmo e o concurso retornará para a Profa. Janine para aprovação ad 121 
referendum; d) Guarulhos – aprovado conforme segue: Letras/Linguística: Análises do Discurso – 122 
1 vaga; Requisitos: Graduação e Doutorado em Estudos da Linguagem ou Linguística Geral ou 123 
Linguística ou Língua Portuguesa ou Ciências da Linguagem ou Letras; Letras/Estudos Literários – 124 
1vaga; Requisitos: Graduação e Doutorado em Letras ou Artes ou Filosofia ou Ciências Sociais; 4) 125 
Processo Seletivo Simplificado: a) Baixada Santista - Trabalho em Saúde/Saúde Coletiva 126 
(1vaga; Requisitos: Graduação. Doutor em Ciências ou Saúde Coletiva ou Medicina Preventiva ou 127 
Medicina Social ou Ciências Sociais Aplicadas): foi votado e aprovado que retornaria para o 128 
Departamento para que se verifique se há estes doutores e esta graduação e depois o concurso 129 
retornará para a Profa. Janine para aprovação ad refrendum; B) São José dos Campos - 130 
Matemática e Estatística – aprovado como segue: 1 vaga; Requisitos: Graduação em Ciências 131 
Exatas ou Ciência e Tecnologia ou Engenharias. Doutor; B) Homologação de Pró-Reitor 132 
Adjunto: a Profa. Dra. Janine Schirmer fez a apresentação da Profa. Dra. Aparecida Sadae 133 
Tanaka e falou da sua candidatura ao cargo de Pró-Reitora Adjunta. Depois, a Profa. Aparecida 134 
fez a apresentação do seu Currículo Lattes. A candidatura da Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka 135 
foi aprovada por unanimidade; C) Homologação dos Diretores dos órgãos vinculados à Pró-136 
Reitoria de Administração: a Profa. Dra. Janine Schirmer fez a apresentação dos Diretores dos 137 
órgãos vinculados à Pró-Reitoria de Administração, como segue: 1) Marilda Yassuko Umeda 138 
Guerra, Diretora do Departamento de Gestão Orçamentária (DGO); 2) José Cruz Souza, Diretor 139 
do Departamento de Gestão Contábil (DGCON); Davi Matheus, Diretor do Departamento de 140 
Gestão Financeira (DGF); Danilo Roberto Lopes Daza, Diretor do Departamento de Importação de 141 
Compras (DIC); Marcello Sampaio Di Pietro, Diretor do Departamento de Tecnologia da 142 
Informação (DTI); Carlos César Meireles, Diretor do Departamento de Engenharia e Infraestrutura 143 
(DEI); Ana Maria Pitta, Diretora do Departamento de Recursos Humanos (DRH); 144 
José Baptista Barretto, Diretor da Diretoria Administrativa (Reitoria) (DA); Prof. Dr. Décio 145 
Luis Semensatto Junior, Diretor do Departamento de Gestão Ambiental. Os Diretores supracitados 146 
foram aprovados por unanimidade pelo Conselho. Em tempo, surgiu um último informe: O 147 
calendário de São José dos Campos teve um lançamento errado. O dia 18 de março consta como 148 
sendo feriado, contudo, o feriado verdadeiro é no dia 19. O Prof. Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto 149 
pede que o dia 18 de seja letivo e que não conste como recesso. Ficou decidido e aprovado: 150 
passar um comunicado para o campus de que dia 18 será dia letivo normal , considerando 151 
calendário aprovado. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião 152 
foi encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a 153 
presente ata. 154 


