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Ata do Conselho de Administração 

da Universidade Federal de São Paulo 
 
Aos três dias do mês de setembro 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 17 membros. I) APROVAÇÃO DA ATA 5 

DA REUNIÃO DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014: Ata aprovada por unanimidade; II) INFORMES: a) 6 

Campus Diadema – senhora Sinara Aparecida Farago de Melo: A Profa. Dra. Janine 7 

apresentou a senhora Sinara como nova Diretora Administrativa de Diadema, 8 

informando, também, que os Professores João Miguel de Barros Alexandrino e Newton 9 

Andreo Filho são os novos Diretores Acadêmicos de Diadema eleitos pela Congregação. A 10 

Profa. Janine os felicitou e desejou-lhes sucesso. Na seqüência, a senhora Sinara disse que 11 

iniciou sua atividade como Diretora Administrativa na quinta-feira passada e que sua 12 

intenção é realizar um trabalho de excelência, construindo bom relacionamento dentro 13 

do Campus. Por fim, agradeceu as palavras da Professora Janine e encerrou; b) Campus 14 

Baixada Santista – Professora Dra. Maria Stella Peccin da Silva: Falou de convite recebido 15 

do Ministério do Esporte para sediar evento cientifico, dizendo que Santos foi escolhido 16 

para sediar o evento,  ressaltando sua importância; c) Campus São Paulo – senhora Nilce 17 

Manfredi (Diretora Administrativa): Informou que houve avaliação do curso de medicina 18 

no início de Agosto e que o resultado foi 5,0 (nota máxima). Informou da abertura da 19 

cantina universitária e fez convite aos presentes para visitá-la. Falou das dificuldades 20 

orçamentárias do Campus e da esperança de que o Plano de Trabalho venha com uma 21 

previsão de valor suficiente para cobrir as despesas. Na seqüência, a Professora Dra. 22 

Rosana Puccini falou sobre a reforma do Pronto-Socorro do edifício Jairo Ramos e que foi 23 

aprovada no mês de Janeiro a mudança. Para a mudança, será necessário recurso 24 

financeiro. A Professora Rosana já tratou do assunto no HSP, pois há muitos laboratórios, 25 

sendo preciso separar os setores administrativos destes laboratórios. Esta mudança trará 26 

modificações não só na estrutura física, mas também na forma de trabalho o que acarreta 27 

em necessidade de recursos; d) Escola Paulista de Enfermagem (EPE) – Profa. Dra. Sonia 28 

Barros: Disse que o Prof. Dr. Pedro Arantes, Pró-Reitor Adjunto da Pró-Reitoria de 29 

Planejamento, informou que será aberto processo para reparo do telhado; e) Campus 30 

Osasco – Professora Dra. Claudia Tessari: falou da falta de recursos e que o Campus tem 31 

contas atrasadas. Informou da depredação do gradil no terreno do Campus e disse que a 32 

parte avariada da grade foi guardada pela empresa para reinstalação. Informou que o 33 

Campus receberá quatorze novos TAE e que precisam de divisórias para criar repartições 34 

para acomodar estes servidores; f) Campus Guarulhos – senhor Thomas Silva Oliveira: 35 

Disse que nada havia a informar e que estava tudo em ordem no Campus; g) Criação de 36 

centro de custo – senhor José Cruz (Diretor do DGCON) – Informou que, 37 

obrigatoriamente, a Unifesp deverá usar centro de custo pelo sistema SIAFI e que esta 38 

medida será implantada brevemente na Universidade. A seguir, passou a palavra para o 39 
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senhor Marcello Di Pietro, Diretor do DTI, e para o senhor Maurício Amato, servidor do 40 

DTI. O senhor Maurício e o senhor Marcello informaram que o sistema existente na 41 

Instituição está em vigor há trinta anos e que precisa de renovação para atender ao novo 42 

organograma da Unifesp. Disseram que, além da estrutura do centro de custo, o DTI tem 43 

proposta de classificar os espaços, através do número do Centro de Custo, identificando o 44 

pavimento e o tipo de ambiente. Informaram que o aplicativo é simples e que está em 45 

fase de testes. A seguir, o senhor Maurício abriu no computador a página de testes do 46 

aplicativo para apreciação dos presentes e demonstrou como será realizado o cadastro 47 

no novo Centro de Custos. Com a palavra, a Profa. Janine informou que a Comissão 48 

encarregada da proposta de reestruturação do Centro de Custos voltará a se reunir e que, 49 

talvez, na próxima reunião do Conselho haverá nova apresentação do aplicativo com o 50 

intuito de demonstrar, com exemplos reais de setores existentes na Unifesp, como será 51 

feito o cadastramento; h) Portaria SPO nº 3 - 26.08.2014 que Fixa prazo para emissão de 52 

empenho no âmbito do MEC – Profa. Dra. Janine: ela falou da publicação das 53 

determinações contidas na Portaria, cuja cópia foi enviada para ciência de todos os 54 

membros antes da reunião; III) ORDEM DO DIA: A) Captação de recursos próprios pelos 55 

Campi e R.U. – a proposta foi a de discutir a possibilidade de uso de receitas arrecadadas 56 

por meio de GRU a partir de 2015. A Professora Janine chamou a servidora Marta Cybele 57 

Carneiro, Diretora do DGF, para falar das receitas que entram na Unifesp, arrecadadas 58 

por meio de GRU, e que podem se converter em benefício para a Universidade.  Foi 59 

elaborado e enviado aos membros uma proposta de texto de Minuta de regulamentação 60 

para uso de receitas arrecadadas por GRU (para 2015) para discussão, sobre o qual os 61 

Conselheiros teceram algumas observações. Por fim, os presentes sugeriram levar a 62 

discussão para os Campi, que farão levantamento das arrecadações feitas por meio de 63 

GRU (R.U., aluguéis, Banco do Brasil, etc.). Decidiram, também, que o assunto será trazido 64 

de volta à próxima reunião do Conselho. A Professora Janine pediu, acerca do texto da 65 

Minuta, que fosse votado o seguinte: 1) a essência da criação de um fundo solidário para 66 

atender às necessidades dos Campi; 2) repensar a porcentagem do recurso referente à 67 

alínea II do texto da Minuta; 3) Retornar o texto para os Campi para realização do 68 

levantamento das arrecadações, pensando não somente nas arrecadações provenientes 69 

do R.U. , mas também de outras fontes tais como CEDEME e Banco do Brasil, por 70 

exemplo.  O pedido da Professora Janine (itens 1, 2 e 3) foi aprovado por unanimidade 71 

dos presentes; B) Cobrança de documentos acadêmicos, segundo a legislação (processo 72 

23089.000518/2013-49) – Profa. Dra. Maria Angélica Pedra Minhoto: a proposta foi a de 73 

discutir e aprovar Portaria sobre a regulamentação do convênio e cobrança de taxas para 74 

registro de diplomas de Instituições de Ensino Superior (IES) particulares e demais 75 

serviços congêneres sobre registro de diplomas. A Professora Maria Angélica fez 76 

apresentação em PowerPoint explicando quais diplomas são atualmente registrados e de 77 

que forma são registrados. Falou também sobre a situação precária do setor onde é 78 

realizado o trabalho e que os diplomas são registrados manualmente. Na seqüência, os 79 

presentes se manifestaram comentando o conteúdo da apresentação e o documento da 80 

Portaria. A Portaria foi aprovada por unanimidade. Os Conselheiros pediram que ficasse 81 

registrado em ata o pedido deles acerca do cuidado no trato da parceria com os entes 82 

externos na ocasião da emissão de diplomas; C) Processo 23089.000487/2014-15 - 83 
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Convênio com Ministério da Cultura – Secretaria Audiovisual (inclusão de pauta): a 84 

Profa. Janine explicou que a FAP- Unifesp precisa que  os convênios e parcerias sob seus 85 

cuidados , por uma exigência do Mec, sejam aprovados nos diversos colegiados e que as 86 

decisões devem constar em ata. Pede-se, nesta inclusão de pauta, aprovar a 87 

descentralização de recurso para dois projetos: um de R$ 1.600.000,00 e outro de R$ 88 

400.000,00 referentes ao Convênio com Ministério da Cultura – Secretaria Audiovisual 89 

(Processo 23089.000487/2014-15). A descentralização de recurso foi aprovada por 90 

unanimidade. Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi 91 

encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente 92 

ata. 93 


