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Aos 05 dias do mês de fevereiro de 2014, nesta cidade de São Paulo, à Avenida Sena Madureira, 1 
1500 – Térreo, às 8h30, com o número de membros presentes, reuniram-se extraordinariamente 2 
os senhores membros do Conselho de Administração da Universidade Federal de São Paulo, sob 3 
a presidência da Pró-Reitora de Administração, Profa. Dra. Janine Schirmer, havendo "quorum" 4 
com a presença de 23 membros. I) Informes: Campus São Paulo - Professora Dra. Rosana 5 
Puccini, Diretora Acadêmica do Campus São Paulo - o trabalho do Conselho de Campus foi 6 
aprovado. Houve várias reuniões articuladas com o Hospital São Paulo, sobre a desocupação do 7 
Jairo Ramos, pois este prédio será em outro modelo.  É um edifício antigo e os grupos de trabalho 8 
lá são bem consolidados.  Foi aprovado semana passada um quadro com 25 provimentos quem 9 
incluem o aluguel de 3 casas.  São mais ou menos 4000 metros quadrados a serem desocupados.  10 
Haverá o remanejamento dos prédios de pesquisa. Em função do rompimento de um convênio 11 
com a AACD, grupos de reabilitação ficaram sem espaço.  Reforma nos espaços de internação 12 
também implicam desocupação de disciplinas. É um processo complexo, mas a reunião foi boa 13 
para discutir estes assuntos. Será preciso apoio para fazer isto no cronograma adequado. 14 
Precisaremos de recursos possivelmente no próximo mês; Professora Dra. Janine Schirmer - o 15 
Campus São Paulo não tem prédios acadêmicos, só há a Escola de Enfermagem com espaço 16 
adequado e fixo; Escola Paulista de Enfermagem - Professora Dra. Sônia Barros - o prédio de 17 
Enfermagem não tem licença para funcionar como centro acadêmico e houve multas por causa 18 
disso. Foi instalada a sinalização de acessibilidade e foi feita a reforma de cadeiras carteiras 19 
conforme a legislação. Houve a descupinização do local. Os cupins já danificaram 25 por cento do 20 
telhado. Nossa revista científica está dentro das exigências internacionais e hoje é o segundo 21 
lugar em revistas nacionais; Campus Baixada Santista - Professora Regina Célia Spadari - 22 
houve a discussão do orçamento na Congregação com a Professora Janine e a senhora Tânia 23 
Mara. Serão discutidos, na próxima reunião, os contratos face às dificuldades de orçamento. No 24 
geral, foi uma reunião produtiva. Os elevadores não estão funcionando no Edifício Central. Só 25 
havia um elevador para deficientes funcionando, mas agora eles foram consertados. Sobre o 26 
sistema de ar condicionado, a empresa está avaliando e verificando as medidas necessárias para 27 
consertar. A maioria dos docentes está em férias e estamos fazendo as matrículas. Muitos alunos 28 
estão declinando as matrículas. Temos dois programas de pós-graduação em conjunto com 29 
Diadema: programa de nutrição e saúde ambos aprovados pela CAPES. A Pró-Reitoria de 30 
Planejamento está verificando nossa necessidade de infraestrutura no bloco 3. O campus está 31 
procurando terreno em que possa ser acomodado o Prédio do Instituto do Mar, que está em fase 32 
de crescimento. Estamos sem contato de bombeiros. Recebemos um ofício da Reitoria, dizendo 33 
que a responsabilidade de segurança do Campus é do Campus. O Campus não têm bombeiros e 34 
aguardam a finalização do prédio para que possam fazer o contrato com bombeiros; Campus 35 
Diadema - Profa. Dra. Laura Philadelphi - também recebemos o mesmo ofício da Reitoria. 36 
Também estamos sem bombeiros.  Contamos com psicólogo e assistente social. Processo de 37 
bombeiros do Campus está em sindicância. O Campus conta com poucos Técnicos 38 
Administrativos em Educação. Há 9 pessoas afastadas. Hoje contam com 79 servidores quando 39 
deveriam ter 108. Diadema tem esperança no concurso o que está aberto. Quanto à parte 40 
orçamentária, o Campus deveu 900 mil reais no fim de dezembro. O Campus recebeu 700 mil 41 
reais para pagar 900. Estamos nos esforçando para diminuir os contratos. Reduziram para 500 42 
mil. Não possuímos mais empenhos para 2 ou 3 meses. Diadema tem tido dificuldade para 43 
administrar desta forma. Tem ocorrido assaltos no Campus e a direção mandou ofício às 44 
autoridades locais e do estado. Foi solicitada, também, ajuda a Reitoria.  Recebemos no dia de 45 
ontem telefonema da rede Globo, dizendo que fariam uma reportagem sobre isto. Queremos 46 
ressaltar que as pessoas não foram assaltadas dentro do Campus, mas no entorno. Hoje o 47 
assunto sairia no jornal da manhã. O Campus não conseguiu prédio e suas atividades iniciam em 48 
17 de março em um prédio alugado. Tivemos uma reunião com a Reitoria que apresentou a 49 
Diadema um prédio em Ipiranga. Parece que há interesse por parte do Prefeito em ter prédio da 50 
UNIFESP em Diadema. A Coordenadoria visitou o prédio e informou que o proprietário reformou o 51 
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edifício. Contudo, são necessárias mais reformas para adequá-lo às atividades acadêmicas. Ainda 52 
não houve retorno da Reitoria sobre o aluguel deste prédio. Dia 17 de março as aulas iniciam. Em 53 
razão da falta de espaço para as aulas, há duas possibilidades.  Porém, o ano letivo poderá ficar 54 
prejudicado por causa das reformas necessárias para abrigar as atividades acadêmicas; Profa. 55 
Dra. Janine Schirmer - decisão de qual prédio será, é uma decisão do Campus e não da Reitoria. 56 
É preciso repensar desde os projetos pedagógicos de custo altíssimo e questões infraestruturais. 57 
Mas esta é uma decisão do Campus; Campus Diadema - Profa. Dra. Laura Philadelphi - Não 58 
tínhamos como tomar uma atitude porque a reunião com a reitoria aconteceu apenas na semana 59 
passada; Prof. Newton Andreo Filho - Campus Diadema – há vários pontos referentes à 60 
reforma e condições de transporte para se pensar na hora do aluguel. Antes, sem os dados do 61 
aluguel serem esclarecidos pela Reitora na semana passada (a reunião foi em 31 de fevereiro de 62 
2014), não tínhamos condições de avaliar a proposta e decidir. Eles sabem que a decisão é do 63 
Campus. Mas somente agora, com os dados em mãos, podemos pensar no que fazer; Profa. Dra. 64 
Janine Schirmer - os prédios provisórios criam a situação de locais que não são pensados para 65 
se tornarem definitivos, com reformas definitivas. Na minha opinião, isto deve ser pensado. Este 66 
assunto será pauta da próxima Congregação. O ideal seria ter prédios próprios; Geórgia Mansour 67 
- São José dos Campos - A data da mudança foi alterada a pedido da Câmara de Graduação, 68 
pois seria melhor os laboratórios estarem concluídos. A Congregação decidiu que a mudança se 69 
daria no dia 22 de abril, desde que tudo esteja pronto. A Reitora esteve em São José dos Campos 70 
no dia 15 de Janeiro e assinou a compra do prédio da Cidade Jardim; Profa. Dra. Lucila Pesce – 71 
Guarulhos – Há uma grande preocupação com a questão orçamentária. A verba não chegou a 72 
contento ao Campus e esta situação trouxe desdobramentos negativos com fornecedores e com o 73 
proprietário do prédio, que é alugado. Houve atraso no pagamento do aluguel; Secretaria de 74 
Gestão com Pessoas – Profa. Dra. Rosemarie Andreazza – Informou: 1) A Comissão 75 
apresentará no Conselho de Administração no mês de Março proposta de descentralização do 76 
RH. A proposta é que o RH central venha para o térreo da do prédio da Reitoria. A Comissão ficou 77 
com uma reunião pendente que já foi remarcada; 2) A professora falou sobre o calendário 78 
referente aos concursos para 2014. Ela informou que as homologações devem ser feitas até 79 
junho. As nomeações poderão ser feitas depois de 30 de junho, mas as homologações deverão 80 
ocorrer antes das eleições. De julho até janeiro deste ano não haverá homologação de concursos 81 
e não haverá nomeações. 3) A Profa. Dra. Laura Philadelphi fez pedido de pauta com o seguinte 82 
tópico: política para os servidores e número de código de vagas (quantitativo) e política de fluxo e 83 
redimensionamento de TAEs. O intuito do pedido é o de esclarecimento de dúvidas; 4) A Profa. 84 
Dra. Ligia Fonseca expôs dúvida sobre a licença capacitação para docentes. A Professora foi 85 
informada que a cada qüinqüênio o docente tem direito a se afastar por três meses, desde que o 86 
curso atenda às necessidades administrativas e acadêmicas da Universidade.  Quem aprova este 87 
afastamento é a CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente). A legislação consta em 88 
documentação emitida pelo DRH; Senhora Adriana Aparecida Santos Franco – DRH - informou 89 
sobre o plano de ação para regularizar o Plano Saúde AMIL/Medial. A Universidade não poderá 90 
custear este plano de saúde para os que estão inadimplentes a mais de 60 dias. Está sendo feito 91 
um estudo de cada caso para evitar injustiças e para considerar os casos especiais quando 92 
houver. A situação é muito crucial no Campus São Paulo. Os inadimplentes não estão efetuando 93 
os pagamentos nem através de desconto em folha, nem por meio de GRU, nem pessoalmente no 94 
Banco do Brasil. A senhora Adriana falou também das características do plano contratado pela 95 
UNIFESP, sobre a quantidade de beneficiários e de inadimplentes no período de 2011 a 2014, 96 
dizendo que a quantidade de inadimplentes reduziu em 60% neste período. A seguir ela relatou as 97 
ações implementadas pelo grupo de Trabalho da SEGESP para regularizar a situação do Plano de 98 
Saúde, a saber: 1) envio de cartas convocatórias; 2) reunião com os convocados no Teatro 99 
Marcos Lindenberg; 3) esclarecimento sobre as formas de quitação da dívida. Segundo a senhora 100 
Adriana, compareceram 86 servidores de 02 a 06 de dezembro de 2013, sendo que 41 deles 101 
reconheceram a dívida e solicitaram a GRU para pagamento; 4) foi mantido o atendimento aos 102 
inadimplentes no DRH; 5) foram enviados telegramas aos que não procuraram o DRH. 103 
Compareceram 141 servidores; 6) foram reenviados telegramas para 128 servidores para a 104 
negociação da dívida. Aqueles que não comparecerem, terão suas dívidas encaminhadas para a 105 
Dívida Ativa da União e o Plano será cancelado. No sentido de extinguir as inadimplências, a 106 
cobrança será feita com desconto no Banco do Brasil e, no caso de isto não ser possível, será 107 



 

 

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 

 

emitido boleto pela Operadora do Seguro Saúde AMIL/Medial; Marilda Yassuko Umeda Guerra – 108 
Departamento de Gestão Orçamentária – falou da LOA (Lei Orçamentária Anual) aprovada pela 109 
Presidente Dilma. A Lei 12.952 de 20 de janeiro de 2014 está disponível na Internet e o orçamento 110 
da UNIFESP pode ser consultado também pela rede mundial de computadores. Ela apresentou 111 
em Power Point o quadro demonstrativo do orçamento liberado e da LOA 2014; Senhores Paulo 112 
Hypolito e José Cruz – Departamento de Gestão Contábil – Informaram sobre as normas 113 
legais acerca das Comissões de Avaliação e Alienação de Materiais, de Tomada de contas de 114 
Estoque e de Bens Móveis e Imóveis e da necessidade de indicação de nomes para formação 115 
dessas Comissões que agora serão uma por Campi. Foi solicitado aos Campi que ainda não 116 
houvessem feito a indicação para enviar os nomes à Pró-Reitoria de Administração / DGCON. O 117 
senhor José Cruz, a seguir, falou sobre a reorganização dos centros custo que deve ser feita pelos 118 
Campi. É necessária uma Resolução porque o sistema SIORG não aceita, para fins da criação de 119 
centro de custo, ata de Congregação, mas necessita de Resolução; Dra. Sofia  Mutchnik -  120 
Procuradora Federal Unifesp – a Profa. Dra. Janine apresentou a Dra. Sofia ao presentes e falou 121 
do senhor Maurício Pacheco, também procurador Federal, que atua juntamente com a Dra. Sofia, 122 
passando a ela a palavra após as apresentações. Dra. Sofia informou sobre o Parecer do 123 
Ministério Público Federal que versa sobre concurso para docentes; II) Ordem do Dia: Profa. Dra. 124 
Rosemarie Andreazza – Diretora da SEGESP – informou sobre o andamento dos trabalhos da 125 
Comissão de Reestruturação das Resoluções para Concursos Públicos para Provimento de Cargo 126 
Docente na Universidade Federal de São Paulo, apresentando planilha de critério de pontuação. 127 
Segundo a Professora Rosemarie, é importante o candidato saber a nota e os critérios pelos quais 128 
ele será aprovado. A proposta é que a planilha não seja meramente quantitativa. Os Conselheiros 129 
presentes discutiram as propostas apresentadas pela Comissão de Reestruturação, votando o 130 
seguinte: aceitaram a sugestão da Profa. Dra. Rosemarie de que a proposta fosse votada em 131 
reunião extraordinária do Conselho de Administração ainda no mês de fevereiro. Sendo assim, a 132 
Comissão reunir-se-á novamente antes do fim do mês. A planilha retornará, então, no próximo 133 
C.A. (extraordinário) para deliberação e aprovação. Na seqüência, a Professora Rosemarie falou 134 
sobre o edital 182, dos nove concursos de Diadema que foram cancelados (sete de ciências 135 
exatas e dois de ciências ambientais).  Depois ela falou sobre a Minuta de Resolução para alterar 136 
o regime de trabalho dos TAEs médicos  e dos fluxos  para os pedidos  de alteração de jornada  137 
de trabalho de 20 para 40 horas.  Os presentes apresentaram sua dúvidas sobre o assunto as 138 
quais foram respondidas pela Profa. Rosemarie. Ficou decidido votar e aprovar o documento em 139 
uma próxima reunião do Conselho de Administração ordinário ou extraordinário; III) Homologação 140 
e abertura de concursos e processo seletivo simplificado – Foram aprovados os seguintes 141 
concursos conforme segue: A)  Homologação de Concursos: 142 

Campus Área/Subárea Vagas Aprovados

SÃO PAULO Biofísica 2
1° Danilo Roman Campos / 2° Omar Mertins / 3° 

Bruno Tesini Roseguini

SÃO PAULO Bioquímica/Glicobiologia 1
1° Marcelo Andrade de Lima / 2° Leonardo Freire de 

Lima

SÃO PAULO Interdisciplinar/Engenharia/Tecnologia/Gestão 1
1° Nivea Nunes Cavascan / 2° Jeison de Nadai 

Barros

BAIXADA SANTISTA Educação Física/Trabalho em Saúde e Lutas 1 Não houve candidato habilitado

GUARULHOS Letras/Literatura Francesa 1 Ana Claudia Romano Ribeiro

GUARULHOS
Letras/Língua Espanhola e Ensino de Língua 

Espanhola
1

1° Greice de Nobrega e Sousa / 2° Jorge 

Rodrigues de Souza Junior / 3° Karina Arruda 

Cruz

GUARULHOS História/História da América 1 Jose Carlos Vilardaga

DIADEMA Ensino de Matemática/Geometria 1 Não houve candidato habilitado

DIADEMA
Ensino de Matemática/Cálculo Diferencial e 

Integral
4 Wagner Marcelo Pommer

DIADEMA
Engenharia/Projeto de Instalações Industriais e 

Desenho Técnico Industrial
1 Não houve candidato habilitado

 143 
B) Homologação – Processo Seletivo Simplificado:  144 
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Campus Área/Subárea Vagas Aprovados

BAIXADA SANTISTA
Nutrição/Preparo de Alimentos e Alimentação 

Coletiva
1 Daniela Silva Canella

 145 
C) Abertura - Concurso Público para Professor Adjunto A - NÍVEL I: 146 

Campus Área/Sub-Área Vagas Requisito

SÃO PAULO Bioquímica/Proteínas 1

Graduação na área de Farmácia-

Bioquímica/Bioquímica/Biomedicina/Ciências Biológicas-modalidade 

médica/Ciências Biomédica/Biologia/Farmácia/Medicina/Química. Título 

de Doutor.

DIADEMA
Ciências da Saúde/Patologia Geral e 

Fisiopatologia
1

Graduação na área de Ciências Biológicas/Ciências da Saúde.  Doutor na 

área de Morfologia/Fisiologia/Patologia.

DIADEMA
Engenharia Química/Processos para 

Tratamento de Efluentes
1

Graduação na área de Engenharia/Química/Biologia. Doutor na área de 

Engenharia/Ciências.

DIADEMA Paleontologia/Paleontologia 1
Graduação na área de Geologia/Engenharia Geológica/Biologia/Ciências 

Biológicas. Título de Doutor.

DIADEMA
Ciências Ambientais/Modelagem de 

Paisagem
1 Graduado. Título de Doutor.

DIADEMA
Ensino de Matemática/Fundamentos 

Matemáticos
1

Graduação na área de Licenciatura/Bacharelado em Matemática. Doutor 

na área de Matemática/Matemática Aplicada.

DIADEMA Geociências/Geologia Ambiental 1 Graduação na área de Geologia. Doutor na área de Geociências.

SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS

Engenharia Mecânica/Controle e 

Automação
1 Graduação da área de Ciências Exatas e da Terra/Engenharias. Doutor.

SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS

Ciência da Computação/Ciência da 

Computação
1 Graduado. Título de Doutor.

BAIXADA 

SANTISTA
Matemática 1 Graduação na área de Matemática. Doutor em qualquer área.

 147 
D)Abertura - Processo  Seletivo Simplificado: 148 

Campus Área/Sub-Área Vagas Requisito

SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS
Matemática/Estatística 1

Graduação em Ciências Exatas/Ciência e Tecnologia/Engenharias. Título 

de Doutor.

SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS
Estatística 1

Graduação na área de Ciências Exatas/Engenharias. Mestre na área de 

Ciências Exatas/Engenharias.

DIADEMA Química/Química Analítica 1 Graduação na área de Química. Doutor na área de Química.

DIADEMA
Ciências Biológicas/Zoologia de 

Invertebrados
1 Graduação na área de Ciências Biológicas. Título de Doutor.

DIADEMA

Tecnologia Químico-Farmacêutica e 

Química Farmacêutica/Tecnologia 

Químico-Farmacêutica e Química 

Farmacêutica

1
Graduação na área de Farmácia/Química. Doutor na área de Tecnologia 

Químico-Farmacêutica/Química Farmacêutica/Área afins.

GUARULHOS

Pedagogia/Política e Organização da 

Educação Básica e Residência 

Pedagógica

1

Graduação na área de Pedagogia ou demais licenciaturas. Mestre em 

Educação ou nos demais cursos da área de Ciências Humanas/Ciências 

Sociais Aplicadas.

OSASCO
Compreensão da Realidade Brasileira e 

as Relações Internacionais/História
1

Graduação na área de História/Ciências Sociais. Doutor na área de 

História/Ciências Sociais.

 149 
E) Redistribuição: 150 

Campus Origem / Destino

Diadema Da: UNIFESP  Para: UFSCarCLÉO ALCANTARA COSTA LEITE

Servidor

 151 
IV) Calendário de feriados para o ano de 2014 – foi aprovado o calendário. Nada mais havendo 152 
para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de 153 
Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente ata. 154 


