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Ata do Conselho de Administração 

da Universidade Federal de São Paulo 
 
Ao primeiro dia do mês de outubro de 2014, nesta cidade de São Paulo, à Avenida Sena 1 

Madureira, 1500 – Térreo, às 8h30, com o número de membros presentes, reuniram-se 2 

ordinariamente os senhores membros do Conselho de Administração da Universidade 3 

Federal de São Paulo, sob a presidência da Pró-Reitora de Administração, Profa. Dra. 4 

Janine Schirmer, havendo "quorum" com a presença de 23 membros. I) APROVAÇÃO DA ATA 5 

DA REUNIÃO DO DIA 03 SETEMBRO DE 2014: Ata aprovada, considerando as retificações 6 

solicitadas pelo Prof. Dr. Marcelo Afonso Vallim; II) INFORMES: Campus São Paulo - 7 

Professora Dra. Rosana Puccini: A Professora falou dos problemas envolvendo questões 8 

orçamentárias e propôs enfrentar os problemas conjuntamente. A seguir falou sobre a 9 

desocupação do edifício Jairo Ramos, que o assunto foi apresentado na semana anterior 10 

no Conselho Gestor e estão aguardando plano de trabalho. Falou do Programa Mais 11 

Médicos, informando que houve liberação de dinheiro e que a EPM dividiu o recurso com 12 

os Departamentos que solicitaram verba. O Campus São Paulo avaliará os processos e vai 13 

verificar o que é mais necessário; Campus São José dos Campos – senhora Geórgia 14 

Mansour: Falou de problemas com orçamento. Informou que a dificuldade relatada 15 

também está relacionada com o prédio novo e a instalação de cabo de rede e de fiação, 16 

faltando dinheiro para detalhes que ainda faltam. Nos demais aspectos, as coisas vão 17 

correndo bem no Campus; Escola Paulista de Enfermagem – Professora Dra. Sonia 18 

Barros: Informou que está tudo correndo bem na EPE; Campus Baixada Santista – 19 

Professora Dra. Regina Célia Spadari: Relatou os seguintes problemas: há vinte e cinco 20 

docentes do IMAR sem computador; ainda não compraram livros e precisam completar a 21 

bibliografia; os laboratórios precisam de equipamentos. Informou que o contrato da 22 

Ponta da Praia está sendo renovado e que o processo está na Procuradoria. O contrato do 23 

Ana Costa foi renovado e está em negociação a compra de um novo prédio. Disse que o 24 

PDInfra está indo bem e que estão acontecendo reuniões com os setores. O contrato do 25 

R.U. está terminando e um novo está sendo preparado. A Professora relembrou os 26 

presentes sobre o Congresso Olímpico, informando que a cidade de Santos foi escolhida 27 

para sediar o evento, que acontecerá em julho de 2016; Campus Osasco – Professora 28 

Dra. Luciana Massaro Onusic: Informou que está tudo bem no Campus Osasco; Campus 29 

Diadema – Professor Dr. Newton Andreo Filho: Informou que nova diretoria assumiu no 30 

início de setembro e que o Professor Dr. Sérgio Stocco é assessor. Disse que o Campus 31 

pretende aprovar a primeira fase do PDInfra na próxima sexta-feira. Informou que não há 32 

recursos suficientes para atender a todas as saídas do Campus para cursos e que a 33 

Congregação Extraordinária fará discussão do PDI. Na seqüência passou a palavra para a 34 

senhora Sinara Farago, Diretora Administrativa do Campus Diadema, que falou do custo 35 

mensal de R$ 700.000,00 fixo do Campus e que eles têm recebido R$ 400.000,00 de 36 

custeio. A senhora Sinara falou, depois, das notificações de arresto recebidas em função 37 

do problema contratual com a empresa Gold Alfa que fazia o serviço de vigilância, 38 

dizendo que o Campus não conseguiu fazer acordo e que outro caminho estará sendo 39 



 

 

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 

 

pensado. Por fim, informou que o Campus recebeu vagas para Administrador, havendo a 40 

desistência de alguns candidatos em função da distância, restando cinco e que precisam 41 

de R$ 3.700.000,00 para o final do ano; Campus  Guarulhos – Foram mencionados os 42 

concursos e as exigências a eles realcionadas; Marilda Yassuko Umeda Guerra – 43 

Departamento de Gestão Orçamentária: A senhora Marilda falou sobre Execução 44 

Orçamentária (saldos orçamentários e restos a pagar). Informou que o prazo para a verba 45 

do mais Médicos é vinte e cinco de novembro e que a Magnífica Reitora, Professora Dra. 46 

Soraya Soubhi Smaili, pediu para que houvesse acompanhamento. Na sequência, 47 

apresentou  a situação dos saldos remanescentes, iniciando com os restos a pagar por 48 

Campus. Ela informou que há notas dos anos anteriores que foram empenhadas, mas não 49 

foram pagas. Apresentou aos presentes o montante R$ 26.400.000,00 e pediu para que 50 

os Campi fizessem a revisão destes valores. Marilda informou que há relatórios 51 

detalhados emitidos destes saldos, cujas planilhas ela mandará para os Campi. Ela pede 52 

que  os Campi se atentem a este documento, pois esse orçamento não sendo utilizado, no 53 

fim, é perdido. Mais uma vez foi lembrado que isto dificulta a liberação de verba para os 54 

Planos de Trabalho junto ao MEC e, por fim, esclareceu sobre os prazos exíguos para 55 

gastar o recurso e não perdê-lo; Jaqueline Priscila da Silva Souza – Diretora do 56 

Departamento de Prestação de Contas - Contratos e Convênios: Após a apresentação da 57 

senhora Marilda, a senhora Jaqueline falou da Avaliação INEP; II) ORDEM DO DIA: 1) 58 

Professora Dra. Simone El Khouri Miraglia – Diretora do Departamento de Gestão e 59 

Segurança Ambiental: Apresentou a minuta de Regulamentação da Política de 60 

Sustentabilidade Ambiental – “PENSA Unifesp”. Ela informou que a perspectiva é a de que 61 

os Campi tenham projeto espelho de sustentabilidade. A proposta é aprovar o texto da 62 

Minuta neste Conselho e depois levá-la à apreciação do Conselho Universitário que, 63 

então, se tornará uma Resolução do CONSU que instituirá no ambito da Unifesp a Política 64 

de Sustentabilidade Ambiental – “PENSA Unifesp”. O texto da Minuta foi aprovado com 65 

uma abstenção; 2) Professora Dra. Janine Schirmer – Presidente so Conselho de 66 

Administração: Com a palavra, a Profa. Dra. Janine sugeriu a indicação de Delegados para 67 

o Congresso Unifesp: A Profa. Dra. Janine se candidatou  como representante docente 68 

pelo Conselho de Administração e indicou a Profa. Dra. Aparecida Sade Tanaka como sua 69 

vice. Candidataram-se o senhor Wesley Aldo Simões representando os TAE e a senhora 70 

Lilian Farkas Sodré com vice do senhor Wesley. As candidaturas foram aprovadas por 71 

unanimidade; 3) Professora Dra. Janine Schirmer – Presidente so Conselho de 72 

Administração: Na continuidade a Profa. Dra. Janine falou sobre a Captação de recursos 73 

próprios pelos Campi (Portaria regulamentando o assunto), apresentando a Minuta da 74 

Portaria. A seguir, os membros do Conselho de Administração representantes do Campus 75 

São Paulo, Osasco e Diadema sugeriram fazer algumas adaptações ao texto da Minuta 76 

referentes: ao período em que o recurso poderá ser gasto e não prendê-lo dentro do 77 

exercício; a cláusula que verse sobre o o fluxo do repasse da verba, de modo a entender  78 

a estrutura de acompanhamento dessa verba; a previsão de gerenciamento participativo 79 

do recurso; a fazer o procedimento via SIAFI. Em adição, a senhora Sinara perguntou do 80 

valor da FAP que retornaria e que faria parte deste fundo. A Profa. Dra. Janine reforçou a 81 

idéia de que é necessário fixar um porcentual referente a arrecadação de cada Campus. 82 

Ao fim das discussões foi votado e aprovado por unanimidade o seguinte: melhorar a 83 
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redação da Minuta da Captação de recursos próprios pelos Campi com os Diretores 84 

Administrativos dos Campi e com a senhora Marta Cybele Carneiro, Diretora  do 85 

Departamento de Gestão Finaceira e trazer novamente o texto da minuta em uma 86 

próxima reunião do Conselho de Administração; 4) Professora Dra. Janine Schirmer – 87 

Presidente so Conselho de Administração: Finalizando, a Profa. Dra. Janine apresentou a 88 

versão final da Portaria que regulamenta normatização dos Crachás, que foi aprovada por 89 

unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi 90 

encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente 91 

ata. 92 


