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Regimento Interno da Comissão de Acompanhamento e Utilização do Espaço
Físico do Campus São Paulo

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO

Artigo 1º - A Comissão de Acompanhamento e Utilização do Espaço Físico do Campus São Paulo é uma
comissão assessora da Diretoria do Campus São Paulo, de caráter consultivo, constituída com o objetivo
de orientar e assistir a Direção do Campus São Paulo nas questões relativas à ocupação, distribuição do
espaço e adequação em imóveis próprios, locados ou cedidos do Campus São Paulo/Unifesp, nos quais se
desenvolvem atividades administrativas, acadêmicas ou assistenciais, excluindo-se os edifícios da Escola
Paulista de Enfermagem e de laboratórios de pesquisa, os quais possuem critérios e regimentos próprios
para distribuição do espaço físico.

Para fins deste regimento são considerados edifícios de laboratórios de pesquisa: Edifício Ribeiro
do Vale – INFAR, Edifício Antonio C. Matos Paiva (Edifício de Ciências Biomédicas), Edifício Leal Prado,
Edifício Horácio Kneese de Melo (Edifício de Pesquisa I), Edifício de Pesquisa Prof. Nestor Schor (Edifício
de Pesquisa II), áreas de laboratórios de pesquisa do Edifício de Lemos Torres e áreas de laboratórios de
pesquisa do Edifício Leitão da Cunha.

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO

Artigo 2º - A Comissão de Acompanhamento e Utilização do Espaço Físico do campus São Paulo tem como
atribuições:

I. Identificar necessidades referentes ao ensino, à pesquisa e à extensão da Escola Paulista de
Medicina e da Escola Paulista de Enfermagem, bem como demandas dos Departamentos de
Administração e Infraestrutura do Campus São Paulo com relação à área e à adequação do espaço,
respeitando as especificidades das atividades desenvolvidas;

II. Analisar e identificar soluções adequadas para as atividades assistenciais desenvolvidas em
imóveis próprios, locados ou cedidos ao Campus São Paulo e as áreas acadêmicas desenvolvidas
em imóveis próprios ou locados pelo Hospital São Paulo/Hospital Universitário, visando à
adequação das mesmas, considerando o “Acordo de Cooperação entre a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) para a
utilização conjunta do Hospital São Paulo como Hospital Universitário da Unifesp”,
especificamente a Cláusula Quarta – Do Patrimônio Imobiliário, celebrado em 11 de fevereiro
2020.

III. Acompanhar o uso dos imóveis e analisar as possibilidades de compartilhamento de atividades,
visando à racionalidade e à sustentabilidade no uso do espaço sob gestão do Campus;

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO

Artigo 3º - A Comissão de Acompanhamento e Utilização do Espaço Físico do campus São Paulo é
composta por:

I. Diretor Acadêmico do CSP ou seu representante
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II. Diretor da Escola Paulista de Medicina ou seu representante
III. Diretor da Escola Paulista de Enfermagem ou seu representante
IV. Um docente indicado pelo Conselho do Campus São Paulo e suplente
V. Um TAE indicado pelo Conselho de Campus e suplente
VI. Diretor do Departamento de Infraestrutura do CSP ou representante
VII. Diretor do Departamento de Administração do CSP ou representante
VIII. Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação do CSP ou representante
IX. Superintendente do Hospital São Paulo ou seu representante;
X. Coordenador dos Ambulatórios do HSP/HU ou seu representante;
XI. Convidados permanentes: responsáveis pelas áreas de Administração, Engenharia, Tecnologia

da Informação e Hospitalidade do HSP/HU ou seus representantes;

CAPÍTULO IV – DAS DIRETRIZES DE TRABALHO

Artigo 4º - As seguintes diretrizes serão consideradas para desenvolvimento do trabalho da Comissão:
I. Identificação de áreas que favoreçam a adequação de infraestrutura para desenvolvimento

das atividades e respectivas especificidades – administrativas, acadêmicas, laboratoriais e
assistenciais, preferencialmente em imóveis próprios;

II. Compartilhamento de atividades de áreas afins em edifícios ou imóveis de porte ou estrutura
que favoreçam a integração das atividades desenvolvidas por discentes, docentes e TAEs

III. Direcionamento preferencial de atividades acadêmicas para imóveis de propriedade, locados
ou cedidos ao Campus São Paulo e de atividades assistenciais para imóveis de propriedade,
locados ou cedidos ao Hospital São Paulo

IV. Redução do número de imóveis locados, considerando como prioridade o encerramento de
contratos de maior valor;

V. Desenvolvimento de ações segundo diretrizes estabelecidas no PDInfra-CSP

CAPÍTULO V - DAS RESPONSABILIDADES

Artigo 5º - Compete ao Coordenador:
I. Convocar e presidir as reuniões da Comissão;
II. Definir a pauta das reuniões;
III. Fazer a interlocução da Comissão com a Diretoria do Campus São Paulo

Artigo 6º - Compete ao Vice-Coordenador substituir o Coordenador da Comissão em seus impedimentos e
ausências.

Artigo 7º - O mandato das diretorias do Campus São Paulo, da Escola Paulista de Enfermagem e da Escola
Paulista e Medicina ou de seus representantes será coincidente com os respectivos mandatos desses
diretores, sendo permitidas sucessivas reconduções;

Artigo 8º - Os convidados permanentes do HSP/HU ficam a critério da respectiva Superintendência;

Artigo 9º - Os mandatos do docente e do técnico-administrativo indicados pelo Conselho de campus será
de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução sucessiva
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Artigo 10º - Em relação
aos demais membros, pelo caráter técnico, as indicações ficam a critério dos responsáveis das respectivas
áreas

Artigo 11º Na ocorrência de eventual vacância ao longo do mandato de um membro, este poderá ser
substituído pela indicação de um novo membro por quem de direito.

Artigo 12º - A Comissão se reunirá sempre que convocada pelo Coordenador ou vice-coordenador;
I. serão realizadas seis reuniões ordinárias por ano;
II. a convocação das reuniões será feita por meio eletrônico, com pelo menos 48 horas de

antecedência;
III. a convocação de reuniões extraordinárias poderá ocorrer em prazo menor;
IV. tendo em vista o caráter consultivo e técnico desta comissão, as proposições formuladas pela

Comissão serão encaminhadas à diretoria do Campus São Paulo.

Artigo 13 º - Este regimento entrará em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho do Campus São
Paulo.


