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Ata do Conselho de Administração 
da Universidade Federal de São Paulo 

 

Aos quatro dias do mês de março de 2015, 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 

Aparecida Sadae Tanaka, havendo "quorum" com a presença de 19 membros. I) 5 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014: Ata do mês de dezembro de 6 

2014 aprovada por unanimidade; II) INFORMES: Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka – 7 

Presidente do Conselho: falou sobre a situação financeira da Instituição, sobre 8 

vencimentos contratuais e sobre multas, solicitando que os Campi fizessem corte de 9 

gastos; Emerson S. D’Anela – Diretor Administrativo do Campus Baixada Santista: falou 10 

do início das aulas no Campus Baixada após a interrupção de serviço de limpeza e 11 

informou que antes do início das aulas não tinham Restaurante Universitário. Atualmente 12 

o Restaurante está funcionando e que o Campus está verificando a possibilidade de 13 

contrato emergencial de limpeza; Sinara Aparecida Farago de Melo - Diretora 14 

Administrativa do Campus Diadema: O funcionamento do Restaurante Universitário 15 

junto com o início das aulas. Também teve início o serviço de almoço e o da lanchonete 16 

na unidade Eldorado. Quanto aos restos a pagar que seriam bloqueados será feita 17 

justificativa. Há dois contratos com Hope Vigilância e Manutenção Predial. A falta de 18 

pagamento de outros Campi prejudica a prestação de serviço de manutenção predial. 19 

Houve reunião com a empresa, a Reitoria e o Campus Diadema para tentar solucionar o 20 

problema. A seguir, com a palavra o Prof. Dr. Newton Andreo Filho falou do contrato de 21 

empresa para plano Diretor do Campus e de possível convênio com Prefeitura; Geórgia 22 

Mansour - Diretora Administrativa do Campus São José dos Campos: houve o início das 23 

aulas do período da manhã com conserto lírico e aula magna. Depois falou dos problemas 24 

financeiros e informou que a empresa Premier não pagou os vigilantes e por causa disso 25 

houve ameaça de greve que não se concretizou. No fim, realizaram acordo e Premier 26 

pagou os funcionários; Profa. Dra. Rosana F. Puccini - Diretora Acadêmica do Campus 27 

São Paulo: falou que no ano passado que o contrato RU era emergencial e que se 28 

encerrou em janeiro, quando se iniciou novo edital para contrato definitivo para comida 29 

transportada. A seguir, com a palavra, a senhora Nilce Manfredi informou sobre a 30 

dificuldade de negociação com as empresas e estão chamando cada uma para conversar. 31 

Estão sendo implantadas medidas de redução e foi designada Comissão de 32 

Sustentabilidade para estudo da redução de água, energia e para estudo acerca d 33 

resíduos. Lembrou que foi constituída Comissão para estudo de uso de anfiteatros. Nilce 34 

perguntou desta Comissão e pediu urgência no assunto. Na seqüência os Conselheiros 35 

recordaram o assunto referente às receitas arrecadadas pelos Campi e elencaram este 36 

assunto como prioridade. Profa. Dra. Sonia Barros alertou para o fato de este assunto das 37 

receitas arrecadadas não refletir índice de sustentabilidade para a universidade e que isto 38 

caracteriza privatização; Tânia Mara Fracisco - Diretora do ETAGAE: falou do orçamento 39 
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2014/2015, apresentando planilhas, gráficos e tabelas. Depois, falou do Grupo de 40 

Trabalho permanente de acompanhamento e controle da execução orçamentária, 41 

implantado no dia 29/01/2015, e apresentou o cronograma de reuniões do Grupo. A 42 

seguir, falou do decreto 8389/15 que versa sobre o contingenciamento de recursos e da 43 

limitação do tipo de gasto. Por fim, falou do novo termo eletrônico de referência; 44 

Jaqueline Priscila da Silva Souza - Diretora do DAPCCC: falou do acórdão de 45 

regulamentação do prazo para prestação de contas; Karina Sacilotto de Moura – DGF: 46 

Falou sobre processos acessórios de pagamento e dos documentos obrigatórios e 47 

procedimentos para instruir os processos (contrato e cópia de termo aditivo; ateste do 48 

fiscal na nota; não cometer rasuras), pedindo que os presentes comunicassem as 49 

controladorias sobre este informe; Marilda Y. Umeda Guerra - Diretora do DGO: falou 50 

sobre o orçamento 2015, do PLOA 2015 e apresentou um quadro-síntese do orçamento 51 

2014/2015/2016. Falou do Decreto 8389 de 07/001 de 2015 que impõe restrição de 52 

gastos e lembrou o Memo ProAdm 06/2015 sobre a readequação do orçamento. Falou 53 

também da medida provisória 667 de 02/01/2015 que abre crédito extraordinário e da 54 

Portaria n
o
. 23 de 12 de fevereiro de 2015 que estabelece boas práticas de gestão do uso 55 

da água e da energia e que agora estes dados deverão ser preenchidos no SisPES, com 56 

informações referentes ao ano de 2014 e janeiro de 2015. A senhora Marilda solicitou 57 

que os Campi entrassem no sistema SisPES e lançassem as informações até o dia 58 

13/03/2015. As demais informações relativas a 2015 deverão ser inseridas pelos Campi 59 

até o dia 15 do mês subseqüente. Na seqüência, a senhora Marilda falou sobre o Decreto 60 

8407 de 24/02/2015 sobre prazo para liquidar restos a pagar não processados. Disse que 61 

todos os restos a pagar estão na condição de bloqueados. O Ministério do Planejamento 62 

terá até o dia 30/06/15 para analisar cada caso. Então, há tempo para o órgão justificar a 63 

necessidade da verba, de modo a que o Ministério faça o desbloqueio de valores.  As 64 

justificativas serão analisadas pela Pró-Reitoria de Administração junto com o Grupo de 65 

Trabalho que acompanha e controla a execução orçamentária e o pedido será 66 

encaminhado ao Ministério; Profa. Dra. Simone Georges El Khouri Miraglia - Diretora do 67 

DGA: A Professora fez apresentação do Plano de Gestão de Logística Sustentável, 68 

solicitando aos Campi que não completaram o envio das informações ao DGA que o 69 

fizessem o mais brevemente possível e apresentou  o cronograma das datas de envio dos 70 

dados. A Professora enfatizou que todo ano as informações serão solicitadas e deverão 71 

ser enviadas e que a exigência é Ministerial; Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka – 72 

Presidente do Conselho: Solicitou que Campi enviem uma semana antes da data do 73 

Conselho sugestões para compor a pauta, quando houver; III) ORDEM DO DIA: A) 74 

Normativa para doação, transferência e cessão de equipamentos - Paulo Hypolito e José 75 

Cruz (DGCON): Fizeram apresentação sobre o controle e registro patrimonial, 76 

apresentando legislação referente ao assunto. Os Conselheiros presentes perguntaram se 77 

este fluxo, após avaliação da Comissão, seria avaliado pelas Congregações dos Campi e 78 

pelo Conselho de Campus no caso do campus São Paulo para que haja segurança no 79 

momento da transferência e doação. A Profa. Dra. Kátia Regina Perez sugeriu sistema 80 

integrado de patrimônio. Por fim, foram indicados membros para compor a Comissão 81 

responsável por criar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, fluxo para doação, 82 

transferência e cessão de equipamentos. Foram sugeridos os nomes: Prof. Dr. Newton 83 



 

 

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 

 

Andreo Filho, Paulo Hypolito, Profa. Dra. Kátia Regina Peerez e membro indicado pelo 84 

Campus São Paulo. A criação da Comissão, conforme foi proposto, foi aprovada por 85 

unanimidade; B) Comissão para elaborar estudo e proposta de reformulação do 86 

Regimento Interno do Conselho de Administração (membros): foram indicados membros 87 

para compor a Comissão responsável que elaborará estudo e proposta de reformulação 88 

do Regimento Interno do Conselho de Administração no prazo de 60 (sessenta) dias. 89 

Foram sugeridos os nomes: Profa. Dra. Patrícia Rios Poletto, Profa. Dra. Aparecida Sadae 90 

Tanaka, Prof. Dr. Newton Andréo Filho e Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic. A criação da 91 

Comissão, conforme foi proposto, foi aprovada por unanimidade.Nada mais havendo 92 

para tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Kelly 93 

Christina de Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente ata. 94 


