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Aos seis dias do mês de agosto de 2014,  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. 
Janine Schirmer, havendo "quorum" com a presença de 21 membros. I) APROVAÇÃO DA ATA     
DA REUNIÃO DO DIA 04  DE JUNHO DE 2014  :  Ata aprovada por unanimidade;  II)  INFORMES  : a) 
Campus Guarulhos – Sr. Thomás Silva Oliveira – relatou incidente ocorrido no Campus 
Pimentas, na semana passada, vitimando o motorista da entrega de materiais. Um saco 
de cimento caiu sobre ele. A polícia e a equipe de perícia acompanharam o ocorrido e 
ainda  não  houve  uma  conclusão.  A  Pró-Reitoria  de  Planejamento  e  a  Procuradoria 
também acompanham o caso. A empresa de transportes está assistindo a família. A Profa. 
Dra.  Janine Schirmer  esclareceu que em momento algum houve negligência  nem por 
parte da UNIFESP, nem da empresa de guindastes. A perícia,  segundo a Professora, já 
emitiu um informe preliminar;  b) Escola Paulista de Enfermagem (EPE) – Profa. Dra.  
Heimar  Marin  –  Informou  que  foi  solicitada  a  substituição  da  copeira.  Durante  o 
processo,  percebeu-se  que  a  EPE  não tinha copeira  e,  por  isso,  lhes  foi  cedida  uma. 
Informou também que o Regimento foi  aprovado pelo Conselho de Campus,  e que o 
documento foi encaminhado ao CONSU para aprovação;  c) Campus São Paulo – Profa.  
Dra. Lucia Marta Giunta da Silva – Informou que teve inicio o contrato emergencial com 
a  empresa  Hopevig,  em  substituição  ao  anterior  com  a  Gold  Alfa.  Foi  reaberto  o 
Restaurante  universitário,  servindo  refeição  trazida  por  empresa  (refeição  não  é 
preparada no Campus). Por fim, informou a visita do MEC ao Campus;  d) Campus São  
José dos Campos – Sra. Geórgia Mansour – Informou que aconteceu a mudança para o 
prédio novo no dia 28, e estão montando os espaços. Na semana que vem, haverá o início 
das  aulas  no novo edifício.  A  inauguração  será  no dia  29,  contando com a  vinda do 
Ministro no dia 11; e) Profa. Dra. Janine Schirmer – Presidente do Conselho – Informou 
que as  atas  dos  anos 2005 a 2014 já  estão disponíveis  na página  da Pró-Reitoria  de 
Administração. A seguir, ela falou da viagem que fez acompanhando a Vice-Reitora, Profa. 
Dra. Valeria Petri, em reunião do Conselho Pleno Andifes. Informou que nesta reunião 
houve a apresentação do novo PNDE (que não contou com ampla divulgação por ocasião 
da Copa do Mundo de Futebol). O que causou preocupação foi o fato de o MEC ainda não 
ter fechado o orçamento de 2015. Durante a reunião da Andifes, foi levantada a suspeita 
de que o orçamento de 2015 seria parecido com o de 2014; f) Marilda Yassuko Umeda  
Guerra – Diretora do Departamento de Gestão Orçamentária (DGF)  - Informou sobre 
Orçamento:  SIMEC,  limite  orçamentário  e  verba  de  capital.  Ainda,  apresentou  a  Lei 
Complementar 101 de 04/05/2000, artigo 9º, que estabelece a limitação de empenho e 
movimentação  financeira  e  a  tabela  contendo  dados  sobre  custeio  e  capital,  com 
despesas de capital  que mostra o montante que vem de orçamento e como ele está 
sendo executado. Informou, depois,  abrindo no computador a plataforma SIMEC, que 
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estes  dados  constam  no  sistema.  Percorrendo  as  opções  da  plataforma  SIMEC,  ela 
mostrou  o  módulo  de  obras  e  salientou  que  os  setores  de  engenharia  devem  estar 
atentos a ele. Explicou, a seguir, que o SIMEC tem outros módulos como o de Autorização  
– Decreto de Governança onde são lançados os contratos acima de R$ 30.000,00 e de R$ 
100.000,00 ,e informou que não são apenas os contratos de locação de imóveis entram 
neste  módulo.  Depois,  a  senhora  Marilda  mostrou  o  módulo  Termo  de  Execução 
Descentralizada no qual entram os planos de trabalho e projetos os quais são analisados 
pelo SESu e pela SPO; III) ORDEM DO DIA  :  1) Carta Aberta envida pelo Centro Acadêmico  
Pereira Barreto – A carta, assinada pelo senhor Yago Cravalho Baldin, coordenador de 
Relações  Externas  e  de  Comunicação  do  CAPB  –  Gestão  “flor  no  Asfalto”,  traz, 
basicamente, duas coisas: a) questiona o valor cobrado para emissão de crachá e b) pede 
para que seja colocada data de validade referente ao término previsto para o curso dos 
estudantes no crachá para que eles possam obter meia-entrada como é previsto em lei.  
Quanto à inserção de data no crachá,  os conselheiros presentes comentaram sobre a 
legislação federal referente à CIE (Carteira de Identificação do Estudante) que pode ser 
emitida por órgãos credenciados em Lei, inclusive pelos Diretórios e Centros Acadêmicos. 
Na seqüência, o senhor Marcello Sampaio Di Pietro, diretor do DTI, falou que, do ponto 
de vista técnico, não há problema na inserção de data no crachá. Porém, ele faz ressalva: 
há o gasto a mais para imprimir novo crachá no caso de alguns alunos que excedem o 
tempo-limite  para  a  conclusão do curso.  Ele  acredita  que é importante  ouvir  as  Pró-
Reitorias de Graduação e de Pós-Graduação, além da equipe de segurança antes de tomar 
a decisão. Para a Professora Rosely Oliveira Godinho, a medida exigiria da Instituição mais 
recursos humanos e financeiros na emissão dos crachás,  pois considerando o exposto 
pelo senhor Marcello Di Pietro, será necessário emitir um crachá por ano. Ela sugere que 
seja respondido ao Centro Acadêmico que a proposta da pauta da reunião não é discutir  
o  layout do crachá.  Esta discussão deve acontecer em outro momento. A Pró-Reitora 
decidiu  acatar  a  sugestão  de  consultar  as  Pró-Reitorias  de  Graduação  e  de  Pós-
Graduação.  A Professora pensou,  também, em encaminhar  com o DTI  uma discussão 
sobre cancela eletrônica/ leitor de barras. Sobre a cobrança dos crachás, é preciso atentar 
ao  texto da ata  do Conselho de Administração do dia  04 de julho de 2012,  que diz: 
“Pagamento de segunda via em caso de perda e/ou extravio injustificado: será cobrada 
taxa  de  10%  do  valor  do  salário  mínimo”.  É  preciso  esclarecer,  portanto,  que  não 
cobramos a emissão de crachá. Cobramos a segunda via do crachá na situação de perda 
e/ou extravio  injustificado  dele. Ao final  da  explanação, as  decisões  e comunicações 
foram aprovadas por todos;  2) Portaria que regulamenta a tramitação do processo de  
celebração, execução e fiscalização de contratos – senhora Jaqueline Priscila S. Souza,  
Diretora  do  DAPCCC  – Antes  da  apresentação  da  senhora  Jaqueline,  a  Profa.  Janine 
esclareceu que  o  texto  trazido  pela  senhora  Jaqueline  se  converterá  em Portaria  do 
Conselho de Administração. A seguir, a senhora Jaqueline apresentou o texto da Portaria 
que regulamenta  a tramitação do processo de celebração,  execução e fiscalização de 
contratos e os conselheiros presentes fizeram sugestões de alterações. Ao final, o texto 
foi aprovado por unanimidade e será feita a emissão da Portaria; 3) Processo 3668/2010-
61 referente à cobrança de taxa para uso dos anfiteatros, áreas de exposição e salas de  
aula  da Unifesp  por  entes  externos –  A  Professora  Dra.  Janine disse  ser  favorável  à 
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cobrança e sugeriu a formação de uma Comissão para estudar esta questão. A Professora 
Janine propôs que a Comissão fosse composta pelos seguintes servidores: Marta Cybele 
Carneiro (DGF),  Profa.  Dra.  Lucia Marta Giunta da Silva,  Jair  Marolla (DTI)  e o senhor 
Emerson Stefanoviciaus D’Anela (Diretor dAdministrativo da baixada Santista).  A Profa. 
Lucia sugeriu que também integrasse a Comissão um representante do Campus São Paulo 
e que ela mesma verificaria e nos enviaria a indicação. A composição sugerida e a inclusão 
de um representante do Campus São Paulo foi aprovada por todos os presentes; 4) Fica  
como ponto de pauta para a Próxima reunião do Conselho:  a)  Capitação de recursos 
próprios  pelos  Campi  e R.U.  (Portaria);  b)  Criação de centro de custo (  a  pedido dos 
Conselheiros). 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.
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