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Ata do Conselho de Administração 

da Universidade Federal de São Paulo 

 

Aos seis dias do mês de maio 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 16 membros. I) 5 

Aprovação da ata de 04 de março de 2015: ata aprovada considerando as correções 6 

apontadas pelo Prof Dr. Newton às linhas 21, 41 e 96. As correções já constam na ata de 7 

março; II) Informes: Prof. Dr. Newton Andréo Filho – Diretor Acadêmico do Campus 8 

Diadema: Falou sobre orçamento do Campus e mencionou que a ligação (passagem) 9 

entre terreno da metalúrgica com o Campus foi interrompida com prédio de vidro, 10 

informando que o problema, futuramente, será o de não haver mais este acesso. Na 11 

seqüência o Professor informou que o Campus está respondendo ao Ministério Público 12 

sobre os terrenos e sobre as condições e as inadequações de instalação das unidades. 13 

Depois, falou acerca da reunião entre a Reitoria, o Campus Diadema e a Prefeitura, na 14 

qual foi reapresentado o Campus  e o plano de infraestrutura e informou que o encontro 15 

está registrado na página do Facebook da Prefeitura. Informou também que o Campus 16 

iniciará a implantação do PDI referente ao fim de 2015 e início de 2016; Senhora Geórgia 17 

Mansour – Diretora Administrativa do Campus São José dos Campos: Disse que o campus 18 

está fazendo a redução de 25% dos contratos para chegar ao valor orçamentário e 19 

informou que não há mais de onde fazer corte de gastos. Falou da falta de servidores e 20 

que, por isso, há a sobre carga de trabalho para os funcionários; Prof. Dr. Odair Aguiar Jr. 21 

vice-diretor Acadêmico do Campus Diadema - Baixada Santista: O Prof. Dr. Odair Aguiar 22 

Jr. se apresentou como novo Vice-diretor Acadêmico de Diadema e apresentou a Profa. 23 

Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista como Diretora Acadêmica do Campus Baixada 24 

Santista e informou que haverá aprovação do PDInfra amanhã; Profa. Dra. Rosana 25 

Puccini – Diretora Acadêmica do Campus São Paulo: retomaram as atividades do 26 

restaurante Universitário. A Professora Rosana falou sobre as dificuldades com o 27 

orçamento, que ela acredita ser, também, uma dificuldade de todos; Profa. Dra. Janine 28 

Schirmer – Diretora da Escola Paulista de Enfermagem – EPE: A Professora se 29 

apresentou como nova Diretora da escola Paulista de Enfermagem. Falou sobre questões 30 

infraestruturais da EPE e disse que vai precisar requerer verba de orçamento de custeio 31 

para manutenção, espaço físico e pessoal; Marilda Yassuko Umeda Guerra – Diretora do 32 

Departamento de Gestão Orçamentária: falou sobre o Orçamento da União – exercício 33 

financeiro 2015: aprovação orçamentária anual, Lei 13115 de 20 de abril de 2015 e 34 

Decreto 8434 de 22 de abril de 2015 que dispõe sobre empenho de despesas, limites para 35 

empenho até o estabelecimento do cronograma de que trata d LRF; Comissão 36 

responsável por criar fluxo para doação, transferência e cessão de equipamentos – 37 

apresentação da Comissão: A Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka, Presidente do 38 

Conselho, fez uma fala inicial, dizendo que a Comissão foi criada para dar início ao 39 
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trabalho de normalização do fluxo para os procedimentos de doação, transferência e 40 

cessão de equipamentos/patrimônio, no intuito de elaborar formulários e trâmites de 41 

modo a facilitar para o pesquisador e para os Campi o controle do patrimônio da 42 

Universidade. Na seqüência, o Prof. Dr. Newton disse que na reunião de hoje haveria 43 

apenas o informe do andamento dos trabalhos da Comissão e que depois serão enviados 44 

os documentos elaborados pela Comissão de modo a que o assunto seja votado 45 

posteriormente. O Prof. Newton, como presidente da Comissão, solicitou prorrogação de 46 

45 dias da Portaria para que os membros tenham tempo de elaborar formulários e 47 

demais documentos necessários.  Na seqüência, O Professor Newton falou como tem sido 48 

atualmente o procedimento de doação, transferência e cessão de equipamentos e sobre 49 

o que a Comissão tem avaliado e ajustado acerca desses procedimentos, de acordo com a 50 

legislação já existente. Informou que os documentos da apresentação de hoje serão 51 

enviados após o término da reunião do Conselho. Em adição a Comissão pediram a adição 52 

de outros servidores para completar a formação da Comissão, de preferência de 53 

servidores que já sejam membros de Comissão de bens servíveis e inservíveis e de 54 

patrimônio para auxiliar com o conhecimento deles na área a elaboração dos documentos 55 

a serem elaborados. O senhor Marcello Di Pietro, Diretor do Departamento de Tecnologia 56 

da Informação, também achou importante ter alguém de TI. O Prof. Dr. Odair Aguiar Jr., 57 

vice-diretor Acadêmico do Campus Diadema, se candidatou para membro da Comissão. O 58 

Campus São Paulo indicou a senhora Deolinda Franzo e a Profa. Dra. Janine Schirmer, 59 

Diretora da Escola Paulista de Enfermagem, indicou o senhor José Mailho do Hospital São 60 

Paulo. O senhor Marcello Di Pietro indicou o senhor Maurício Amato; Fluxo de 61 

Conformidade dos Registros de Gestão – Adelia Cristina da Silva Valadão, Vera Lucia 62 

Almeida da Cunha (DGCON/DGO): A Profa. Dra. Aparecida Sadae Tanaka, Presidente do 63 

Conselho, fez uma fala inicial, dizendo como deveria ser feito o Registro de Conformidade 64 

de Gestão e que seria mais fácil se este procedimento fosse infromatizado. Disse na 65 

seqüência que será elencada uma Comissão que verificará questões referentes a 66 

Conformidade. Na seqüência, a Senhora Adélia Valadão foi quem deu um resumo da 67 

Instrução Normativa STN no. 06 e falou do que é Conformidade de Registro de Gestão e 68 

qual a finalidade de realizar este trabalho. Falou também quais documentos serão alvo da 69 

Conformidade e como será feito o trabalho, explicando que o registro é uma  das bases 70 

para a conformidade contábil e que tem o papel o papel de eliminar irregularidades. Em 71 

adição à explanação feita, A Profa. Dra. Aparecida informou que se trata de um check list 72 

de cada etapa. A Professora informou a seguir que a Comissão será Composta por três 73 

servidores da Pró-Reitoria de Administração, três servidores do Departamento de Gestão 74 

Financeira, mais as senhoras Adélia e Vera Lucia. Por Fim, a Professora esclareceu e 75 

reafirmou que o principal objetivo do trabalho de Conformidade e da Comissão é eliminar 76 

as irregularidades e que há uma equipe toda na Pró-Reitoria de Administração 77 

empenhada em fazer a conferencia de processos e procedimentos. Portanto, isto não 78 

deve ser visto como atitude que emperra ou que impede que os Campi trabalhem. Isto é 79 

uma ação voltada para o bem de todos, para segurança da Administração e dos Campi; 80 

III) Ordem do dia: Minuta da Política de resíduos sólidos da Unifesp – Profa. Dra. Profa. 81 

Dra. Simone Georges El Khouri Miraglia e Profa. Dra. Maria de Lourdes Leite de Moraes 82 

(DGA): apresentaram a minuta do documento que institui a Política de Resíduos Sólidos 83 
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da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que e dá outras providências. O 84 

documento foi votado e aprovado por 11 votos. Nada mais havendo para tratar e estando 85 

todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de Freitas 86 

Queiroz, secretária, lavrei a presente ata. 87 


