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AtaAtaAtaAta dodododo ConselhoConselhoConselhoConselho dededede AdministraAdministraAdministraAdministraçãçãçãçãoooo
dadadada UniversidadeUniversidadeUniversidadeUniversidade FederalFederalFederalFederal dededede SSSSããããoooo PauloPauloPauloPaulo

Aos seis dias do mês de novembro de 2013, nesta cidade de São Paulo, à Avenida Sena Madureira,
1500 – Térreo, às 8h30, com o número de membros presentes, reuniram-se ordinariamente os
senhores membros do Conselho de Administração da Universidade Federal de São Paulo, sob a
presidência da Pró-Reitora de Administração, Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka, havendo
"quorum" com a presença de 23 membros; 1)1)1)1) AAAAPROVAPROVAPROVAPROVAÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO DEDEDEDE ATAATAATAATA: Não houve aprovação de ata; 2)2)2)2)
INFORMESINFORMESINFORMESINFORMES: CampusCampusCampusCampus DiademaDiademaDiademaDiadema - ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora Dra.Dra.Dra.Dra. LauraLauraLauraLaura PhiladelphiPhiladelphiPhiladelphiPhiladelphi - A Professora informou que
está difícil o pagamento das contas. O campus fez um levantamento das dívidas. Precisam de 2
milhões e 400 mil reais. Informou que o campus está revendo os contratos e que estão tentando
pagar o que for mais emergencial. O campus chegou ao ponto de não pagar nem água nem luz.
Mas agora apagaram. Os processos estão na mesa de Sheila Lemos Evangelista, diretora
administrativa, aguardando verba para descentralizar. Não foi paga nenhuma conta de setembro
e outubro. O dinheiro enviado pagou as contas de agosto referentes à limpeza e manutenção.
Foi informado que eles aguardam ansiosos o concurso para servidores técnico-administrativos. O
campus sugeriu e pediu implantar na Universidade avaliação de desempenho para os servidores
públicos. O campus quer discussão sobre o tema para verificar critérios de merecimento e de
premiação dos melhores. A Professora informou também que houve a abertura dos envelopes
tendo se apresentado 3 empresas. A Professora voltou a frisar a importância dos concursos, pois
o campus precisa repor servidores doentes, licenciados e outros casos; CampusCampusCampusCampus SSSSããããoooo PauloPauloPauloPaulo -
ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora Dra.Dra.Dra.Dra. RosanaRosanaRosanaRosana PucciniPucciniPucciniPuccini - a Professora falou sobre a questão dos recursos. Sem plano de
trabalho, o Campus tem déficit de 5 milhões de reais. Isto gera um retrabalho em função da falta
de recursos para pagar as despesas. Passou por deliberação do Conselho de Campus se
encaminharam para a Reitoria e para a Secretaria de Gestão com Pessoas o pedido de que
houvesse uma equipe para agilizar reposição de servidores. O Campus aguarda ansioso o
concurso para servidores técnico-administrativos e já houve a contratação de empresa para a
realização do certame: VUNESP. A Professora também informou que foi criado um grupo de
trabalho com a Professora Dra. Isabel Kowal Olm Cunha que reviu listagem de servidores. Agora
eles estão estudando os critérios de distribuição de servidores. Essa reflexão é importante para o
Campus fazer juntamente com esse grupo. É importante que o grupo de trabalho possa avançar
neste estudo; CampusCampusCampusCampus GuarulhosGuarulhosGuarulhosGuarulhos - ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora Dra.Dra.Dra.Dra. MarineideMarineideMarineideMarineide GomesGomesGomesGomes - a Professora informou que
já foi feita a mudança de prédio com relativa sucesso. Ela reconheceu o apoio da Reitoria e da
Pró-Reitoria de Planejamento. Informou sobre as contas atrasadas e sobre a dificuldade em pagá-
las. Sendo assim, as obras ameaçam parar e enfatizou que é preciso honrar os compromissos. A
professora sugeriu que, se o problema da verba for do Mec, seja feita uma reunião com Brasília
aqui na Unifesp. Complementou as observações da Professora Marineide, TarcTarcTarcTarcíííísiosiosiosio MartinsMartinsMartinsMartins
MendonMendonMendonMendonççççaaaa, Diretor Administrativo do Campus Osasco, dizendo que a falta de recursos atrapalha
execução das obras, principalmente das reformas, que estão paradas, e que ainda não
contrataram o que precisam, enfatizando que eles precisam de recursos; CampusCampusCampusCampus SSSSããããoooo JosJosJosJoséééé dosdosdosdos
CamposCamposCamposCampos - GeGeGeGeóóóórgiargiargiargia MansourMansourMansourMansour - informou sobre as dificuldades em pagar os contratos. Este fato a
preocupa porque a obra do Campus está em fase de entrega. Revelou que há a necessidade de
prever novos contratos para bombeiros, vigilância e outros serviços. Contudo, não há dinheiro
para apagar o que já está empenhado. O Campus planeja iniciar a mudança por meados de
dezembro; CampusCampusCampusCampus BaixadaBaixadaBaixadaBaixada SantistaSantistaSantistaSantista - EmersonEmersonEmersonEmerson S.S.S.S. D'AnelaD'AnelaD'AnelaD'Anela - informou apenas que o Campus
continua caminhando bem; ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora Dra.Dra.Dra.Dra. AparecidaAparecidaAparecidaAparecida SadaeSadaeSadaeSadae TanakaTanakaTanakaTanaka - Na sequência, a
Professora Aparecida S. Tanaka fez esclarecimentos sobre a questão da verba e de sua
disponibilidade. Disse que há um contato constante com Brasília e com a senhora Adriana Weska.
Informou que Brasília não tem dinheiro e que não está liberando verba. Brasília está liberando
apenas o mínimo necessário. Este é um problema de todas as universidades. Existe a
possibilidade de terminar o ano sem que seja possível saldar algumas dívidas. A Reitora tem ido a
Brasília item exposto a situação financeira da Instituição e ela nunca vai sozinha. Acompanham-na,
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ou representantes da Pró-Reitoria de Planejamento, ou da Assessoria. Disse que a Pró-Reitoria de
Admnistração, por sua vez, sempre repassa as informações para a Reitoria; MarildaMarildaMarildaMarilda YassukoYassukoYassukoYassuko
UmedaUmedaUmedaUmeda GuerraGuerraGuerraGuerra - DGO - disse que esteve presente à reunião do FORPLAD (Fórum de Pró-Reitores
de Administração da IFES) em Dourados, e lá também estava o MEC. A situação é crítica em
todas as IFES. Nesta reunião, foi exposto caixa está baixo inclusive em outras secretarias. Este
assunto apareceu no Fórum e a situação da verba insuficiente é geral. Há Universidades indo à
Brasília insistentemente e constantemente por causa de questões financeiras. A Unifesp tem um
saldo de restos a pagar muito alto o que dificulta discussão e pleito com o Mec. O nosso
financeiro faz campanha constante para que esse saldo de restos a pagar seja gasto; ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora
Dra.Dra.Dra.Dra. MarineideMarineideMarineideMarineide GomesGomesGomesGomes: com a palavra a Professora sugeriu reunião com representantes do
Ministério da Educação aqui na Unifesp e essa proposta será levada ao CONSU, tendo esta
proposição o de acordo da Professora Aparecida; FabrFabrFabrFabrííííciociociocio FerreiraFerreiraFerreiraFerreira dededede OliveiraOliveiraOliveiraOliveira - representante dos
Pós-Graduandos - fez informe sobre a reforma do ambulatório do Hospital Universitário (HU),
falando sobre a estrutura que prejudica o trabalho deles no HU. A Professora Dra. Rosana sugeriu
que este assunto seja levado ao Conselho de Campus e ao Conselho Gestor; senhora MariaMariaMariaMaria JosJosJosJoséééé
ConceiConceiConceiConceiçãçãçãçãoooo dosdosdosdos SantosSantosSantosSantos – Informou sobre a Comissão de Carreira e de Supervisão. Foi informado
que a Comissão de Carreira fará uma visita aos Campi, analisando as condições de trabalho dos
servidores, o que inclui também a avaliação de desempenho. Sendo assim pede-se o apoio da
Secretaria de Gestão com Pessoas que tenha representante na Comissão de Carreira para haver
um acompanhamento do dimensionamento do código de vagas; ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora Dra.Dra.Dra.Dra. RosemarieRosemarieRosemarieRosemarie
AndreazzaAndreazzaAndreazzaAndreazza – Secretaria de Gestão com Pessoas – Informou sobre a Portaria de criação da
Comissão destinada a elaborar, redigir e acompanhar o Programa de Bolsas – CPAQ-PB, que
conta com membros novos e que foi aprovada ad referendum. A Comissão tem a finalidade de
acompanhar a política de bolsas; ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora Dra.Dra.Dra.Dra. AparecidaAparecidaAparecidaAparecida SadaeSadaeSadaeSadae TanakaTanakaTanakaTanaka – falou sobre o
conteúdo do ofício circular 10 do MEC acerca do recesso de final de ano, para que os servidores
sejam organizados por sistema de revezamento, preservando os serviços essenciais e que as horas
sejam compensadas. Esta resolução foi aprovada ad refrendum e foi trazida a esta reunião apenas
como informe; ORDEMORDEMORDEMORDEM DODODODO DIADIADIADIA – 1) O Professor Doutor Antônio Carlos da Silva, da Disciplina de
Fisiologia do Exercício, apresentou proposta de manutenção do convênio com a Secretaria
Municipal de Esportes Lazer e Recreação de São Paulo, referente ao processo 02389.000369/2013.
O convênio foi trazido a este Conselho, pois ele deveria contar em seu quadro de pessoal
participante dois terços de pessoal da Instituição, mas isso não acontece. Sendo assim, diz a
Legislação que se o número de pessoas for menor que 2 terços, deve se passar o convênio pelos
colegiados superiores da Instituição, nesse caso o Conselho de Administração e o CONSU. Após a
apresentação do Professor Doutor Antônio Carlos, que falou sobre as características do convênio,
o Conselho de Administração decidiu o seguinte: convênio aprovado, devendo ser encaminhado
agora ao CONSU; 2) HomologaHomologaHomologaHomologaçãçãçãçãoooo dededede concursoconcursoconcursoconcurso eeee processoprocessoprocessoprocesso seletivoseletivoseletivoseletivo simplificadosimplificadosimplificadosimplificado eeee aberturaaberturaaberturaabertura dededede
concursoconcursoconcursoconcurso –––– A) Foi deliberado e aprovado: I) HOMOLOGAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO a saber:

CampusCampusCampusCampus ÁÁÁÁrea/Subrea/Subrea/Subrea/Subáááárearearearea VagasVagasVagasVagas InscritosInscritosInscritosInscritos AprovadosAprovadosAprovadosAprovados DecisDecisDecisDecisããããoooo dodododo CACACACA emememem
06/11/1306/11/1306/11/1306/11/13

Baixada
Santista/

Instituto do
Mar

Administração 1 6 1 Aprovados

Baixada
Santista/

Instituto do
Mar

Engenharia de Pesca 1 2 1 Aprovados

Baixada
Santista/

Instituto do
Mar

Meteorologia e Climatologia 1 12 1 Aprovados

Baixada
Santista/

Instituto do

Matemática/Modelagem
Ambiental

1 3 1 Aprovados
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Mar

Baixada
Santista/

Instituto do
Mar

Terapia Ocupacional/Ações
Territoriais e o Cuidado à
Pessoa com deficiência

1 1 1 Fica em aberto para
discutir no momento

de falar da
redistribuição neste CA

Guarulhos Educação/Introdução ao
Campo da Educação

1 14 1 Aprovado

Guarulhos Educação/Movimentos
sociais, trabalho e educação

de jovens e adultos e
residência pedagógica

1 10 1 Aprovado

Guarulhos Letras/Língua Inglesa 1 10 1 Aprovado

Baixada
Santista/Inst.

Mar

Engenharia do Petróleo /
Petroquímica

1 1 1 Aprovado

II) HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, a saber:
CampusCampusCampusCampus ÁÁÁÁrea/Subrea/Subrea/Subrea/Subáááárearearearea VagasVagasVagasVagas InscritosInscritosInscritosInscritos AprovadosAprovadosAprovadosAprovados DecisDecisDecisDecisããããoooo dodododo CACACACA emememem

06/11/1306/11/1306/11/1306/11/13

Diadema Física e Matemática 2 2 0 Aprovado

Baixada
Santista

Terapia Ocupacional/Terapia
Ocupacional

1 0 0 Aprovado

São Paulo Informática / Bioinformática 1 1 1 Aprovado

Diadema Ensino de Biologia / Botância 1 2 1 Aprovado

Baixada
Santista

Nutrição / Preparo de
Alimentos e Alimetação

Coletiva

1 0 0 Aprovado

III) ABERTURA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR ADJUNTO A - NÍVEL I, a saber:
CampusCampusCampusCampus áááárea/sub-rea/sub-rea/sub-rea/sub-áááárearearearea VagasVagasVagasVagas RequisitoRequisitoRequisitoRequisito DecididoDecididoDecididoDecidido pelopelopelopelo

CACACACA emememem
06/11/201306/11/201306/11/201306/11/2013

São Paulo Medicina/Gastroenterologia 1 Doutor em Ciências ou
Medicina ou

Gastroenterologia. Graduação
em Medicina. Título de

especialista em
Grastroenterologia ou

Hepatologia ou Endoscopia.

Aprovado

São Paulo Epidemiologia 1 Doutor. Graduação em
Medicina ou Biomedicina ou
Nutrição ou Fisioterapia ou

Fonoaudiologia ou
Enfermagem ou Farmácia ou

Odontologia ou Saúde
Coletiva.

Aprovado

São José dos
Campos

Engenharia Biomédica /
Biomecânica

1 Doutor. Graduação em
Ciências Exatas e da Terra ou

Engenharias.

Aprovado

São José dos
Campos

Química 3 Doutor. Graduado. Aprovado

São José dos
Campos

Engenharia Biomédica /
Biomecânica do Movimento

1 Doutor. Graduado. Aprovado
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São José dos
Campos

Engenharia Biomédica /
Biomecânica/Reabilitação

1 Doutor. Graduação em
Ciências Exatas e da Terra ou

Engenharias.

Aprovado

São José dos
Campos

Engenharia Biomédica /
Instrumentação Biomédica

1 Doutor. Graduação em
Ciências Exatas e da Terra ou

Engenharias.

Aprovado

São José dos
Campos

Matemática/Equações
Diferenciais e Métodos

Numéricos para Equações
Diferenciais

1 Doutor. Graduado. Aprovado

IV)ABERTURA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, a saber:
CampusCampusCampusCampus áááárea/sub-rea/sub-rea/sub-rea/sub-áááárearearearea VagasVagasVagasVagas RequisitoRequisitoRequisitoRequisito DecididoDecididoDecididoDecidido pelopelopelopelo

CACACACA emememem
06/11/201306/11/201306/11/201306/11/2013

Diadema Biologia Celular 1 Doutor em Biologia Celular e/ou Biologia do
Desenvolvimento. Graduação em Ciências

Biológicas ou áreas afim.

Aprovado

Baixada
Santista

Psicologia / Saúde
Mental Adulto

1 Doutor. Graduação em Psicologia. Aprovado

V) REDISTRIBUIÇÃO, a saber:
REDISTRIBUIREDISTRIBUIREDISTRIBUIREDISTRIBUIÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO DecididoDecididoDecididoDecidido pelopelopelopelo CACACACA emememem 06/11/201306/11/201306/11/201306/11/2013

Baixada
Santista

Samira Lima da
Costa

De: UNIFESP Para: UFRJ Aprovado

Baixada
Santista

Andrea Cristina
Peripato

De: UNIFESP Para: UFScar Aprovado

Baixada
Santista

Stella Maris
Nicolau

De: UFScar Para: UNIFESP Aprovado

VI)VI)VI)VI) SobreSobreSobreSobre asasasas RedistribuiRedistribuiRedistribuiRedistribuiçõçõçõçõeseseses - ficou decidido seguinte: 1) aprovar as três redistribuições; 2)
retirar da pauta a homologação de concurso de Samira Lima da Costa, desde que seja feito o
acompanhamento deste caso; SugestSugestSugestSugestããããoooo dadadada ProfessoraProfessoraProfessoraProfessora Dra.Dra.Dra.Dra. LauraLauraLauraLaura PhiladelphiPhiladelphiPhiladelphiPhiladelphi: ela mesma
verificará o processo referente ao edital de concurso de Diadema de outubro e se chegar a tempo
será aprovado ad referendum, para então ser encaminhado para o CONSU. Essa medida foi
aprovada pelo Conselho; VII) EditalEditalEditalEdital dededede BolsaBolsaBolsaBolsa dededede QualificaQualificaQualificaQualificaçãçãçãçãoooo eeee CriaCriaCriaCriaçãçãçãçãoooo dededede GrupoGrupoGrupoGrupo dededede TrabalhoTrabalhoTrabalhoTrabalho
paraparaparapara definidefinidefinidefiniçãçãçãçãoooo dededede CompetCompetCompetCompetêêêênciasnciasnciasncias dasdasdasdas DivisDivisDivisDivisõõõõeseseses dededede RHRHRHRH nosnosnosnos CampiCampiCampiCampi eeee nononono HUHUHUHU - a Professora Rosemarie
Andreazza falou sobre a criação do Grupo de Trabalho que tem por objetivo a descentralização do
DRH e o estudo das competências das novas decisões a serem criadas. O grupo de trabalho será
composto pelos diretores administrativos dos Campi, por representantes de RH de cada Campi,
pela Professora Natasha de Osasco, pelo senhor Rubens Faria Lima, diretor do RH, pelo senhor
Fábio Predolini, os representantes do RH do Hospital Universitário e por outras indicações que
poderão ser feitas. O grupo de trabalho tem prazo de 60 dias para retornar o assunto e resultados
ao Conselho de Administração. A seguir, a Professora Rosemarie apresentou o Edital do Programa
de Apoio à Qualificação para Bolsa Auxílio-Graduação destinado aos servidores Técnico-
Administrativos em Educação da Universidade Federal de São Paulo, elaborado por Comissão
criada através de Portaria aprovada ad referendum. Ao final da apresentação, a Professora
Rosemarie pediu a divulgação dele nos Campi. Após sugestões de mudança no texto, o Edital foi
aprovado. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada.
Para constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente ata.


