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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2013 

 

Aos doze dias do mês de junho do ano dois mil e treze, nesta cidade de São Paulo, Rua Sena 

Madureira, nº 1500, no Prédio da Reitoria, - Anfiteatro do andar Térreo, reuniram-se os 

Senhores membros do Conselho Universitário da UNIFESP, sob a presidência da Magnífica 

Reitora, Profª Drª Soraya Soubhi Smaili. Estiveram presentes os membros: Albanett Barreto 

Nestor, Alexandre de Oliveira Henz, Álvaro Nagib Atallah, Ana Cristina Passarella Bretas, 

Ana Luiza Hofling Lima Farah, Andrea Rabinovici, Antonio Carlos Lopes, Antonio Carlos 

Campanini Zechinatti, Antonio Fernandes Moron, Aparecida Sadae Tanaka, Beatriz Alves 

Guerra, Cecília Fernandes, Carlos Alberto Bello e Silva, Clovis Ryuichi Nakaie, Daniel Arias 

Vazquez, Daniel Revah, Débora Amado Scerni, Elson Luiz Mattos Tavares da Silva, Flávio 

Faloppa, Florianita Coelho Braga, Francisco Antonio de Castro Lacaz, Georgia Mansur, 

Gilberto Natalini, Hélio Kiyoshi Takahashi, Hugo Pequeno Monteiro, Ieda Aparecida 

Carneiro, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, João Aléssio Juliano Perfeito, João Pedro 

Barbosa Ferreira Militão, João Victor Cardoso de Souza, José Ivaldo Rocha, Juliano Quintela 

Dantas Rodrigues, Karen Marques Rosso Ishiguro, Lidiane Cristina da Silva, Luiz Leduíno de 

Sales Neto, Luiz Roberto Ramos, Maria Angélica Pedra Minhoto, Maria Lucia Oliveira de 

Souza Formigoni, Mariana Torricelli Pinto, Maurício de Oliveira Filho, Meide Silva Anção, 

Murilo Leal Pereira Neto, Odair Aguiar Junior, Olgária Chain Feres Matos, Pedro Fiori 

Arantes, Regina Célia Spadari, Paulo Roberto de Lima Lopes, Ramon Taniguchi Piretti 

Brandão, Raul Bonne Hernandez, Reinaldo Salomão, Rosana Fiorini Puccini, Sang Won Han, 

Sergio Antonio Draibe, Sergio Luiz Domingues Cravo, Sheila Caroline Lemos Monteiro 

Evangelista, Sonia Maria Oliveira de Barros, Valéria Petri e Virginia Berlanga Campos 

Junqueira. Justificaram ausência: Esper Abrão Cavalheiro, Angelo Amato Vincenzo de Paola, 

Nestor Schor, Ricardo Luiz Smith, Luciana Ferreira da Silva e Daniel da Costa Silva, que 

foram substituídos respectivamente por: Pedro Fiori Arantes, Olgaria Chain Feres Matos, 

Álvaro Nagib Atallah, Hugo Pequeno Monteiro, Alexandre de Oliveira Henz e Maria Eduarda 

dos Santos Puga. Justificaram ausência e não foram substituídos: Emilia Inoue Sato, Gaspar 

de Jesus Lopes Filho, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Lydia Masako Ferreira, Silvio de 

Sá Barbosa da Silva e Walter Feldman. Não justificaram ausência: Marimélia Aparecida 

Porcionato, Reynaldo de Jesus Garcia Filho e Juliano Quintela Dantas Rodrigues. 

Participaram da reunião como convidados a Profª Maria José da Silva Fernandes, Chefe de 

Gabinete da UNIFESP, a Profª Débora Amado Scerni, Pró-Reitora Adjunta de Pós-Graduação 

e Pesquisa, o Dr. Maurício Maia, Procurador Federal, o Sr. Rubens Faria Lima, Diretor do 

Departamento de Recursos Humanos. Tendo os senhores conselheiros, assinado o livro de 

presença e constatando-se quorum com 63 presentes a Magnífica Reitora iniciou a reunião 

relembrando que o Conselho estava sendo renovado com os membros recém-eleitos em uma 

eleição bastante disputada. Relatou que alguns foram reeleitos, o que é importante porque 

trazem a memória dos acontecimentos e os novos eleitos também porque trazem uma nova 

energia. Disse que nesse início reservou um momento para prestar homenagem a uma pessoa 
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que trouxe e continuará trazendo uma enorme contribuição a esta instituição. Disse que 

gostaria de prestar homenagem a Profª Lucila Amaral Carneiro Vianna pela sua garra, 

dedicação durante anos a instituição e permitiu que a Escola Paulista de Enfermagem tivesse a 

oportunidade de ser reorganizada, quando foi realizada a transição da EPM para a UNIFESP, 

que foi difícil e complexa. Salientou que foi extremamente dedicada e esteve sempre presente 

durante a reforma do Estatuto e do Regimento da UNIFESP. Disse que aprendeu a admirá-la, 

criaram proximidade e percebeu quão necessária é a participação de pessoas que tem essa 

história, essa tradição. Homenageou em nome do Conselho Universitário, a Profª Lucila, com 

a medalha de “honra ao mérito”. Profª Lucila disse que só tinha que agradecer. Salientou que 

foram 40 anos de Unifesp e 31 de EPM e agora nos 80 anos queria agradecer pelo 

aprendizado, pelo seu desenvolvimento pessoal, pelas realizações, a EPM e cumprimentar o 

Prof. Antonio Carlos Lopes. Fez entrega do Relatório de Gestão a Magnífica Reitora, que 

informou que a Profª Lucila estaria sendo substituída pela Profª Sonia Maria de Oliveira 

Barros. Salientou que a enfermagem teve papel fundamental na fundação da Escola Paulista 

de Medicina e que naquela semana teriam início as celebrações dos 80 anos e na pessoa da 

Profª Lucila estava cumprimentando todas as colegas da Enfermagem presentes, que são 

muito atuantes na Universidade e nos Conselhos. O representante dos servidores Técnico-

Administrativos em Educação José Ivaldo Rocha solicitou constar em ata homenagem a Profª 

Lucila pela implantação da capacitação dos servidores. Prosseguindo, a Magnífica Reitora, 

apresentou para aprovação ata da reunião de 13/03/13, que foi aprovada sem ressalvas e 8 

abstenções. Informes Reitoria: 1 - Magnífica Reitora relembrou aos novos Conselheiros que 

os informes dos Campi e das Pró-Reitorias foram suspensos nos últimos meses, em virtude 

das pautas estarem muito extensas. Para esta reunião informou que os Diretores de Campus e 

os Pró-Reitores teriam 3 minutos para transmiti-los, como também que os enviassem por 

escrito. 2 – Informou a agenda de participação nas reuniões das Congregações do Campus 

Baixada Santista e Guarulhos. Disse que nesse período foi realizada também Audiência 

Pública sobre o Campus Osasco, com a Prefeitura, que foi extremamente bem sucedida, onde 

apresentaram, resultado de várias reuniões, documento de cooperação, que coloca questões 

que a Prefeitura deveria se comprometer com as premências do campus como: iluminação, 

seguranças, laudos e mapeamentos do terreno, etc., que está prestes a ser assinado. Salientou 

que faremos o mesmo com as Prefeituras dos outros campi. 3 – Comunicou que estão 

desenvolvendo os planos de trabalho para buscar recursos complementares, para finalizar o 

ano de 2013. Disse que já tem audiência agendada com o Secretário da Educação Superior, 

Paulo Speller, no dia 20/06 e também com o Secretário Executivo do MEC, José Henrique 

Paim Fernandes. Informes Hospital Universitário: Prof. Flávio Faloppa, Presidente do 

Conselho Gestor do HSP, informou que as obras iniciadas no princípio do ano estão em fase 

de conclusão. Ressaltou que o Pronto Socorro enfrenta os mesmos problemas que estão 

ocorrendo com os hospitais escola do país e estão tomando medidas para minimizá-los. Disse 

que no dia anterior recebeu telefonema da Secretária Adjunta do Ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha, informando que durante sua visita a instituição, no dia 14/06, faria 

anuncio que o Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp administraria em São 

Paulo, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, órgão do Ministério 
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da Saúde, em virtude de descentralização. Magnífica Reitora disse que no dia anterior esteve 

no Pronto Socorro, juntamente com o Superintendente do HSP, Prof. José Roberto Ferraro e 

os Chefes do Pronto Socorro para verificar medidas de curto e médio prazo para minimizar os 

problemas, inicialmente como os de segurança e limpeza. Disse que não são soluções 

mágicas, mas que vão atenuar um pouco os problemas antes da reforma que já está agendada, 

o que traz novas perspectivas de melhora. Informes dos Campi: Campus Baixada Santista: 

Profª Regina Célia Spadari, Diretora do Campus, relatou que houve avanços significativos no 

acervo das bibliotecas (984 exemplares de 62 títulos, totalizando 11.847 exemplares, de 3.663 

títulos), mobiliários, como também no sistema de segurança do edifício central. Disse que 

toda infraestrutura dos laboratórios de graduação do edifício central está instalada e do 

Laboratório de Informática do Edifício da Ponta da Praia. Salientou que tiveram um encontro 

bastante produtivo com o Prof. Pedro Arantes, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, 

juntamente com o Sr. Rodrigo Turini, Diretor do Departamento de Imóveis, para tratar, 

principalmente, de assuntos dos terrenos do campus, no sentido de orientar novas ações para 

busca do terreno para moradia estudantil e Instituto do Mar. Ressaltou que receberam a visita 

da Magnífica Reitora na reunião da Congregação e foram a Prefeitura de Santos para 

alinhamento das ações com o campus. Disse que estão preocupados com a retomada do 

credenciamento dos restaurantes conveniados e da conclusão do contrato do aluguel do prédio 

da Rua Senador Feijó, o que permitiria ampliação imediata das instalações. Campus Diadema: 

Profª Virginia Berlanga Campos Junqueira, Diretora do Campus, informou que: a) está 

regularizado o fornecimento de água em todas as Unidades do campus; b) assinado final do 

contrato do Restaurante Universitário em Diadema, aguardando descentralização financeira 

pela PRAE; c) aguardando documentos da Prefeitura de Diadema para dar andamento ao 

Processo de avaliação técnica da Unidade José Alencar para construção do campus. Campus 

Guarulhos: Prof. Daniel Arias Vazquez, Diretor do Campus, informou que: a) realizaram a 

programação da Semana de Recepção dos Calouros; b) concluíram as negociações do aluguel 

do prédio provisório, com previsão de data para assinatura do contrato até 30/06/2013; c) 

Concretizou ordem de serviço para a construção do novo prédio; d) Existem dificuldades para 

fazer a discussão orçamentária, devido à falta de parâmetros. Campus Osasco: Prof. Murilo 

Leal Pereira Neto, Diretor do Campus, informou: a) Realizada udiência pública, a reunião da 

Congregação e a mobilização que vamos desencadear para definir os espaços do campus 

novo. b) Existem problemas de segurança no entorno do campus: tentativa de estupro e 

providências adotadas. Campus São Paulo: Profª Rosana Fiorini Puccini, Diretora do Campus 

informou: a) encaminhamento de situações de emergência - infraestrutura, contratos, área 

física - Departamento de Medicina Preventiva e diretoria da Escola Paulista de Medicina; b) 

definição dos projetos HSP II (Rua Botucatu, 821) e Pronto-Socorro; c) estruturação das 

divisões administrativas, o que inclui definição da lotação de pessoal do concurso/2013 e 

redefinição do organograma/atribuições. Campus São José dos Campos: Prof. Luiz Leduíno 

de Sales Neto, Diretor do Campus, informou: no último mês foram concluídas as instalações 

dos seguintes laboratórios de ensino e pesquisa do ICT-Unifesp: Laboratório de Pesquisa e 

Desenvolvimento Experimental em Robótica e Sistemas Embarcados; Laboratório de 

Materiais Cerâmicos; Laboratório de Computação Biomédica; Laboratório de Cultura Celular; 
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Laboratório de Tratamentos Térmicos; Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura e 

Difratometria de Raios X; Laboratório de Ensaios Mecânicos; Laboratório de Bioquímica e 

Biologia Molecular de Fungos; Laboratório de Fisiologia e Farmacologia; Laboratório de 

Bioquímica e Biologia Molecular de fungos. Muitos equipamentos foram adquiridos por meio 

de projetos de docentes do ICT financiados pela FAPESP e FINEP. Durante o próximo mês 

outros laboratórios serão concluídos. A CAPES aprovou os programas de Pós-graduação em 

Biotecnologia (PPG-BT), nível mestrado (17 vagas) e doutorado (8 vagas), que serão 

realizados em três Campi: Diadema, São José dos Campos e São Paulo. A vice-reitora, Profª. 

Valéria Petri concedeu grau de bacharel a 3ª turma do ICT-UNIFESP, no dia 01/06. Informes 

Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Graduação: Profª Maria Angélica Pedra Minhoto, Pró-Reitora 

de Graduação, informou que, nos dias 11 e 12 de junho, foi realizado o XXI Congresso 

PIBIC, VI PEBEX e VI PIBITI, contando com a apresentação de quase 800 trabalhos e 

destacou que, neste ano, a equipe da ProGrad conseguiu informatizar todo o sistema do 

PIBIC. Ao longo dos 3 meses iniciais da gestão, informou que foram realizados vários 

encontros de capacitação dos servidores das Secretarias Acadêmicas dos campi, no âmbito da 

ProGrad, no intuito de realizar um diagnóstico das necessidades prementes e de promover a 

melhoria dos processos acadêmicos dos campi. Informou que a ProGrad está implantando 

uma nova coordenadoria – chamada de Coordenadoria de Projetos e Programas Institucionais 

– que terá como objetivo articular os programas e projetos existentes, que em geral são fruto 

de demandas externas do MEC/CAPES/CNPq (tais como o PIBIC, PIBITI, PET, PAD, 

PIBID, Prodocência etc.), bem como de estabelecer diretrizes para novas políticas de 

graduação, como a necessidade de oferecer apoio pedagógico aos discente, estabelecer uma 

política institucional para as Licenciaturas etc. Destacou que a referida coordenadoria 

trabalhará de forma articulada com as Pró-reitorias de Extensão e de Pós-Graduação. 

Apresentou um balanço dos números relativos ao final do ano de 2012 e início de 2013, 

consolidado em início do mês de junho: foram 3004 ingressantes (2375 pelo SISU, 478 pelo 

Vestibular, 138 por transferência interna, 5 por transferência ex-oficio, 4 por mobilidade e 4 

PEC-G) e cerca de 770 concluintes, além de 6% das vagas da universidade estarem ociosas. 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis: Profª Andrea Rabinovici, Pró-Reitora de Assuntos 

Estudantis, informou: a) o lançamento do 2o Informativo PRAE PLURAL distribuído no 

CONSU e no CAE e disponível no site da PRAE. Programa Nacional de Bolsa Permanência 

(PBP) lançado pelo Ministério de Educação para a concessão de auxílio financeiro de 

R$400,00 reais mensais para os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de 

R$900,00 reais para indígenas e quilombolas. O recurso, diferente do Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) é pago diretamente ao estudante por meio de um cartão de 

benefício do Banco do Brasil. b) Núcleos de Apoio Ao Estudante (NAEs) – repensando suas 

políticas: Já aconteceram uma reunião geral e o 1º e o 2º Workshop de Integração dos Núcleos 

de Apoio aos Estudantes da Unifesp: compartilhando e refletindo sobre experiências foi 

realizado no dia 08/05 e 05/06. Cada Núcleo de Apoio ao Estudante tem compartilhado suas 

experiências, programas e projetos a fim de possibilitar reflexão coletiva em vista de 

consolidar e amadurecer de forma integrada a política de atendimento dos NAEs em cada 

campus da Unifesp. c) Re-lançaram os editais do Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão, 
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Procultura, Proeventos, Prêmio Inovação Tecnológica Estudantil, Proesportes, Transportes e 

Chamada de Recepção aos Calouros. Alguns editais passaram a contemplar os alunos de pós-

graduação stricto sensu e residentes. d) Eventos da PRAE: - I Fórum Repertorial do Estudo da 

Autonomia dos Espaços Estudantis, em 10 de junho e Seminário Políticas de Permanência na 

Universidade: Dilemas presentes e perspectivas futuras, a acontecer no dia 20 de junho. e) 

Novo Coordenador de Atenção Integral à Saúde do Estudante: Alexandro da Silva. Pró-

Reitoria de Extensão: Profª Florianita Coelho Braga Campos, Pró-Reitora de Extensão, 

informou: a) Foram feitas visitas aos Campi de Extensão da Z. Leste e Embu – contatos com a 

Secretária de Educação do Embu que é a responsável da Prefeitura pela relação com a 

Extensão-Unifesp e contatos com grupos temáticos organizados da Z. Leste: Observatório 

Memória e Politicas Publicas com consequente cadastramento no Siex como Projeto Social; e 

com o grupo ligado as Secretarias de Educação – do Estado e município – para discutir sobre 

capacitação de professores do ensino fundamental ligados aos programas de inclusão. UATI: 

colegiado dos diferentes programas (Vila Clementino, Embu, Santo Amaro e BS) que 

estabeleceu diretrizes para a Unifesp – integração a graduação e residências, inserção no 

campus local e gestão colegiada. PIDA (Embu e Diadema) e os Pro-Saúde (SP e BS) reunindo 

a Proex e Prograd; b) Os Cursos Lato Sensu: reuniões com coordenadores de cursos, 

conselhos de profissões e procuradoria UNIFESP para definição de termos de ajuste para 

2013; c) Relações Institucionais Externas: participação do Conselho Consultivo do UnASUS, 

tem objetivo de acompanhar o andamento dos convênios e ouvir dos gestores as demandas 

atendidas e as solicitadas. Participação no XXXIII Fórum de Pró-Reitores de Extensão 

(FORPROEX), ocorrido em Rio de Janeiro, de 6 a 8 de maio de 2013, defendendo a 

construção de meios para que a extensão também seja contemplada nos editais das agências 

de fomento; reconhecida nos processos de avaliação do desempenho profissional e 

institucional, como também nos programas e projetos destinados à produção do 

conhecimento. Cargos assumidos (gestão 2013/2014): coordenação temática nacional e 

regional da área de saúde; vice-coordenação temática regional: educação. I Seminário Cultura 

e Universidade, realizado pelo Ministério da Cultura nos dias 22 e 23 de abril de 2013, em 

Salvador.  Contato membros FLACSO-Brasil: diálogo sobre parceria para a criação de uma 

universidade popular (início: curso de especialização (gratuito) em Educação Popular). Com 

membros da Secretaria de Economia Solidária: diálogo sobre parceria para realização 

atividades nos campi sobre Tecnologias Sociais. Contato com membros da Secretaria Geral da 

Presidência (Mobilização Social) para realização de parceria em projetos de formação para a 

participação popular. Diálogo com coordenador do Centro de Políticas Públicas da UNESP/ 

SP para realização de projetos em parceria; d) Relações Internas: com a Prograd - GT PIDA e 

Pro Saúde. Com a PRAE – construção da Política Cultural; Diálogo inicial com a FAP – para 

mapeamento de ações e recursos referentes à PROEX. ProAdm – elaboração de um manual 

aos ganhadores do Edital Proext. Pró-Reitoria de Planejamento: O Prof. Pedro Fiori Arantes, 

Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, informou as ações dos meses de março a junho: 

Estruturação da Pró-Reitoria de Planejamento, constituída de duas áreas, Planejamento 

Institucional, Avaliação e Orçamento com quatro coordenadorias – Desenvolvimento 

Institucional e de Estudos de Futuro, Sistema de Acompanhamento e Avaliação, Gestão da 
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Informação, e Elaboração do Orçamento - e Planejamento de Espaços Físicos e Gestão de 

Imóveis, com quatro departamentos – Planos Diretores, Edificações, Laboratórios e Imóveis; 

Indicação dos quatro coordenadores e designação dos quatro diretores da Pró-Reitoria, 

respectivamente: Cíntia Rejana Möller de Araújo (Desenvolvimento Institucional e de 

Estudos de Futuro), Luciana Massaro Onusic (Elaboração do Orçamento), Luiz Eduardo 

Galvão Martins (Gestão da Informação), Marimélia Porcionatto (Sistema de 

Acompanhamento e Avaliação), Carlos César Meirelles (Planos Diretores), João Carlos 

Pereira Angeli (Edificações), José Gilberto Meleti (Laboratórios) e Rodrigo Turino Cappa 

Preta (Imóveis); Conselho de Planejamento: Constituição do Conselho de Planejamento com 

50 membros, após eleições dos membros representantes das diversas categorias funcionais. 

Realização da primeira reunião do Conselho de Planejamento em 23 de maio; deliberado em 

plenário participação de todos os membros suplentes na qualidade de convidados; FORPLAD: 

Participação na reunião da Regional Sudeste e da Comissão de Planejamento e Avaliação do 

Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração, de 20 a 22 de maio na 

UFRJ; PDI: início da revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (2011-2015); 

PDInfra: proposta do Plano Diretor de Infraestrutura para os campi da expansão, apresentação 

aos diretores e campi e preparação dos editais de licitação, inicialmente para os campi 

Diadema e Baixada Santista; Realização de palestras com convidados externos: 1. Ciclo de 

entrevistas “Ciência Numa Hora Dessas?” com a realização de dois eventos: em abril, com 

Plínio de Arruda Sampaio e maio, com Prof. Sérgio Mascarenhas; 2. Apresentação de Regina 

Gusmão (MCTI), sobre indicadores universitários; Laboratórios: Início dos processos de 

diagnóstico dos laboratórios da Unifesp e definição de protocolo para vistoria de espaços na 

solicitação de equipamentos junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa; Moradia 

estudantil: em parceria com a PRAE, elaboração do convênio com a IAB e levantamento de 

áreas para o concurso; Edifício do Largo Paissandu: avaliação detalhada das condições do 

imóvel que embasou sua devolução à SPU; Cessão do terreno para o Campus da Zona Leste: 

acompanhamento do processo junto à Prefeitura, avaliação do imóvel, solicitação de laudos e 

realização de cronograma de ocupação; Mapeamento de todos os processos de infraestrutura 

da Unifesp e início de programação de sistema para Controle informatizado dos processos no 

setor, de modo a produzir indicadores e aumentar transparência; Biblioteca de referência: 

pesquisa e aquisição de cerca de 90 livros para a biblioteca de referência em planejamento 

público, política universitária e projetos de infraestrutura; Programa de capacitação: em 

processo, incluindo visitas a outras instituições (como a UFABC, em 6 de junho) e convênio 

com o Laboratório de Projetos de Equipamentos Públicos da USP; Contratações: foi efetuada 

a seleção de 9 estagiários pelo CIEE, efetivados 4 e contratados 2 profissionais pela Fap-

UNIFESP (com a elaboração do Edital e acompanhamento do processo seletivo); Reitoria: 

Finalização do novo layout e início da reforma. Campus Osasco: 1. Audiência Pública em 

Osasco, onde foram apresentadas as diretrizes urbanísticas para a gleba de Quitaúna. 

Colaboração na preparação do termo de cooperação e no termo de cessão para as escolas 

municipais que lá serão construídas. Projeto de readequação e manutenção da cabine primária 

de entrada de energia; Campus São Paulo: 1. Reativação do GT-UNIFESP para criação do 

Bairro Universitário da Vila Clementino junto a PMSP; 2. Reuniões de trabalho com o 
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campus, redefinindo articulação e responsabilidades entre engenharias do campus, do hospital 

e da reitoria; 3. Início do levantamento de anistias e irregularidades no campus para Plano de 

Regularização de Imóveis junto a Prefeitura de São Paulo; Campus Baixada Santista: a) 

Documentação completa e Plano de Trabalho para envio a Brasília, para desapropriação de 

terreno na Rua Silva Jardim, para o Bloco III; b) Reunião na SPU, com negociação de novos 

terrenos, reiteração do interesse do terreno livre ao lado da Portuguesa Santista (e 

manifestação de desistência sobre o uso compartilhado do clube); c) Retomada de 

interlocução com o Ministério da Pesca sobre o terreno do TPS; Campus Guarulhos: a) 

Finalização da proposta de layout para aluguel do edifício Torricelli em Guarulhos; b) Apoio 

na finalização do edital de gerenciamento da obra do novo prédio, que será lançado esta 

semana; c) Estudo de novos terrenos para desapropriação; Campus Diadema: a) Apoio ao 

campus na análise do edifício para aluguel na Av. Alda e para desapropriação de imóveis no 

entorno do Conforja; b) Projeto de ampliação de demanda na cabine primária para atender aos 

laboratórios na Unidade Eldorado. Campus São José dos Campos: Acompanhamento e 

fiscalização da obra do Prédio I do Centro Tecnológico e preparação dos projetos e editais 

para o segundo projeto. Pró-Reitoria de Administração: Profª Aparecida Sadae Tanaka, Pró-

Reitora Adjunta de Administração, informou que trabalharam no Pré-Projeto da Secretaria de 

Gestão com Pessoas, que já se encontra nas mãos da Magnífica Reitora. Paralelamente 

montaram dois grupos de trabalho: Planejamento e Organização do Departamento de Saúde 

do Trabalhador e o outro de Desenvolvimento de Pessoal com algumas divisões, entre elas a 

de capacitação e avaliação de desempenho dos servidores. Relatou que esses grupos foram 

formados com 1 servidor técnico-administrativo de cada campus. Comunicou que naquele dia 

havia sido publicada a nomeação de 160 servidores técnico-administrativos e assim que 

finalizarem a 2ª fase de avaliação de outros concursos serão publicadas outras nomeações. 

Comunicou que foram publicados também a nomeação de 6 docentes para o Campus 

Diadema e estão trabalhando para publicar os restantes. Relatou que vão solicitar ao MEC a 

prorrogação dos contratos temporários dos docentes de todos os campi. Magnífica Reitora 

relatou que a Profª Maria José da Silva Fernandes, Chefe de Gabinete, a estava substituindo 

na reunião da Andifes, porque estavam coincidindo com as reuniões do CONSU e, em 

reunião com Paulo Speller, Secretário da Educação Superior, faria solicitação, mediante 

documento, de vagas e da prorrogação dos contratos dos professores substitutos. Mencionou 

sobre a determinação que receberam sobre o aumento de 39 vagas para o curso de Medicina e 

que a repassou ao Prof. Antonio Carlos Lopes, Diretor da Escola Paulista de Medicina, para 

discussão e decisão em reunião da Congregação. Informou que o Departamento de 

Comunicação Institucional lançou o primeiro número do novo Jornal “Entrementes”, que foi 

um sucesso absoluto e já estava esgotado. Salientou que o jornal foi extremamente bem 

formulado pelo Prof. José Arbex Jr., Diretor do Departamento e pela Profª Marcia Jacomini, 

Assessora da Reitoria, como também que seria publicado um número especial, naquela 

semana, em comemoração aos 80 anos da Escola Paulista de Medicina e outro sobre drogas. 

Comunicou que teríamos modificações significativas no Portal da UNIFESP e que em breve 

seríamos comunicados. Terminou convidando a todos para o início da celebração dos 80 anos 

da Escola Paulista de Medicina, no dia 14/06, no Teatro Marcos Lindenberg. ORDEM DO 
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DIA: 1 – Posse dos novos Conselheiros: Magnífica Reitora deu as boas vindas aos novos 

Conselheiros e agradeceu aos que se candidataram, pois estamos com vários suplentes, o que 

demonstra o interesse em participar. Deu posse e parabenizou a todos por fazer parte desse 

desafio nos próximos dois anos. 2 – Resoluções Regimentais: a) Órgãos Complementares: 

Magnífica Reitora esclareceu que as Resoluções foram divididas em duas etapas: regimentais 

e não regimentais. Relembrou que a Profª Rosana Fiorini Puccini, o Prof. Clovis Ryuichi 

Nakaie e o Sr. José Ivaldo Rocha, participaram da Comissão Coordenada pela Profª Maria 

José da Silva Fernandes. A Profª Rosana apresentou as alterações efetuadas, nos artigos 3º, 8º 

e 29 a 37 do Regimento Geral, como também a relação dos Órgãos Complementares 

atualizada. Após várias considerações e proposições a Magnífica Reitoria disse que as 

discussões foram extremamente positivas, mas como necessitavam de mais reflexão, propôs 

que nova minuta seja apresentada na próxima reunião, o que foi consenso entre os presentes. 3 

– Formalização das alterações regimentais de órgãos criados e aprovados pelo CONSU 

(Secretaria de Gestão com Pessoas, Escritório Técnico, Departamento de Gestão e 

Segurança Ambiental, Departamento de Prestação de Contas, de Contratos e Convênios): 

Magnífica Reitora esclareceu que a Resolução foi elaborada para formalizar as estruturas já 

criadas e aprovadas pelo CONSU. Srª Tania Mara Francisco, Coordenadora do Escritório 

Técnico, apresentou os artigos a serem incluídos e alterados no Regimento Geral: Art. 113-A, 

136 III, 144, 145, 146, 146-A, 137 IX, 133-A, 133-B, 133-C. Artigos revogados: I – incisos I 

e II, do art. 137, 140, 141 e 142. Colocadas em votação pela Magnífica Reitora as alterações 

no Regimento Geral foram aprovadas maioria e 2 abstenções. 4 – Normas para banca de 

redistribuição Interinstitucional de docentes: Prof. João Aléssio Juliano Perfeito, como 

Coordenador da Comissão, juntamente com Pro. Daniel Revah e Helio Kiyoshi Takahashi, 

apresentaram minuta de Resolução para normatizar os critérios e subsidiar o julgamento da 

banca especial de docentes, que seria designada para avaliar a solicitação de redistribuição de 

docente de outra instituição para a UNIFESP, considerando o que estabelece o artigo 189 do 

Regimento Geral. Foram feitas duas propostas para o item 7 que colocadas em votação pela 

Magnífica Reitora a que recebeu a maioria dos votos foi a 7.2 (Entrevistar o candidato caso 

considere necessário e, obrigatoriamente, quando não tenha sido realizada por outra instância 

da UNIFESP. No caso da entrevista ter sido realizada por outra instância, deverá ser 

encaminhada à banca uma avaliação escrita sobre o desempenho do candidato na entrevista; 

Colocada em votação a minuta toda da Resolução pela Magnífica Reitora, foi aprovada pela 

maioria e 3 abstenções. 5 - Convênios Internacionais: Magnífica Reitora esclareceu que 

receberam solicitação da Secretaria de Relações Internacionais e após algumas reuniões com a 

Reitoria e Procuradoria, decidiram elaborar a Resolução quando não envolver recursos, pois 

tem assinado convênios que a tramitação é longa e burocrática. Salientou que quando o 

convênio envolver recursos deverá ser seguida a tramitação atual. Srª Tania Mara apresentou 

a minuta da Resolução que dispõe sobre as diretrizes para celebração de parcerias e convênios 

internacionais no âmbito da UNIFESP, que depois de algumas sugestões para alteração da 

redação, foi colocada em votação pela Magnífica Reitora e foi aprovada pela maioria e 6 

abstenções. 6 – Criação da Comissão das 30 horas: Magnífica Reitora esclareceu que a 

redução da jornada de trabalho é uma reivindicação antiga e histórica dos servidores Técnico-
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Administrativos em Educação. Relatou que existem vários estudos realizados e a necessidade 

da instituição se posicionar a esse respeito. Disse que resolveu trazer ao CONSU ao invés de 

baixar Portaria estabelecendo a Comissão que terá a incumbência de fazer um diagnóstico e 

estudos sobre o assunto e fazer uma proposta sobre a questão, pois temos situações diversas 

nos campi e no HSP. Ressaltou que não é particularidade do HSP a jornada 12x36, pois ela 

existe também nos outros campi. Disse também que o estudo não começará da estaca zero 

porque já vem sendo debatido há muito tempo. Salientou que é um compromisso de 

campanha e reconhece o pleito e a legitimidade da reivindicação. Após várias considerações e 

sugestões na composição da Comissão a Magnífica Reitora propôs a inclusão de 2 docentes e 

2 discentes na Comissão representando o Conselho Universitário, além dos componentes 

mencionados no parágrafo único do art. 2º da Resolução. Foi proposto também que a 

Comissão fosse paritária. Colocada em votação, primeiramente a minuta da Resolução, como 

um todo, que dispõe sobra a constituição de Comissão para promoção de estudo sobre a 

flexibilização da jornada de trabalho dos servidores Técnico-Administrativos em Educação, 

sem prejuízo das alterações solicitadas, o que foi aprovada pela maioria e 2 abstenções. Em 

seguida foi colocado em votação as duas propostas para o art. 2º: a primeira com a 

Composição prevista com 1 servidor de cada congregação, das diversas unidades 

universitárias, 1 representante do Hospital Universitário e 1 representante do Conselho 

Universitário, acrescentando 2 docentes e 2 discentes. A segunda que a Comissão fosse 

paritária. Colocadas em votação pela Magnífica Reitora foi aprovada a primeira proposta pela 

maioria e 5 abstenções. 7 – Criação da Comissão da Verdade: Magnífica Reitora esclareceu 

que a Comissão poderia ter sido criada mediante Portaria, mas entenderam que seria 

necessário trazer ao CONSU para que estes sejam parte integrante desse trabalho que a 

instituição vai realizar no decorrer desses dois anos. Salientou que o objetivo dessa Comissão 

não é só do resgate da história, mas principalmente de nos aproximarmos da nossa história, o 

que foi a nossa instituição na época da ditadura e ao mesmo tempo apresentarmos a verdade. 

Prof. Javier Amadeo, Assessor do Gabinete da Reitoria, apresentou os objetivos da Comissão, 

como também sua composição inicial: Prof. Elisaldo Luiz Araujo Carlini, Profa. Renata 

Cristina Gonçalves dos Santos, Profª Ana Lúcia Lana Nemi, Prof. Luigi Biondi, Prof. 

Francisco Antonio de Castro Lacaz, Profª Guiomar Silva Lopes, Dr. Nicanor Rodrigues da 

Silva Pinto, Dr. Gilberto Natalini e 1 representante dos estudantes de graduação, 1 

representante da pós-graduação e 1 representante dos residentes. Foram feitas várias sugestões 

com relação a composição da Comissão, inclusive para que fosse paritária. Magnífica Reitora 

disse que espera que os nomes que estão incluídos não sejam vetados, pois são pessoas que 

estão muito envolvidas com o assunto e que o trabalho será imenso. Propôs que a Comissão 

Central fosse composta com 5 membros de cada categoria e 2 membros externos. Solicitou 

que os servidores TAE e os discentes indiquem seus representantes, para completar a 

Comissão, até o dia 20/06. Colocada em votação pela Magnífica Reitora a minuta da 

Resolução foi aprovada pela maioria e 2 abstenções, com os adendos solicitados. 8 – 

Indicação de 3 Conselheiros para compor a Comissão de Implementação do Campus da 

Zona Leste: Profª Maria Angélica Pedra Minhoto, Pró-Reitora de Graduação esclareceu que, 

de forma democrática, estão propondo a composição da Comissão para implementação do 
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Campus Zona Leste e acredita que o momento é apropriado, pois o Conselho se renovou. 

Disse que foi acordado com o movimento social da Zona Leste que seriam 16 pessoas, 8 do 

movimento social e 8 da Comunidade Universitária: Reitora, Chefe de Gabinete, Pró-Reitora 

de Graduação, Pró-Reitora de Extensão, Pró-Reitoria de Planejamento e membros do CONSU 

que precisariam ser indicados. Prof. Javier relatou que essa implantação é um enorme desafio 

tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista administrativo, mas a nova gestão 

quer tentar propor uma nova forma para implementação do Campus Zona Leste, que seja 

constituído por um eixo fundamental: o planejamento democrático, que seria discutido com 

toda comunidade universitária, mas também uma discussão ampla com as autoridades 

públicas e a comunidade da região. Salientou que a primeira audiência pública foi um passo 

importante e contou com a participação de cerca de 300 pessoas. A segunda será realizada na 

Câmara Municipal no dia 17/06, às 14:00 horas, que contará com a presença de várias 

autoridades. Foram indicados os Conselheiros: Carlos Alberto Bello e Silva (docente), Elaine 

Muniz Pires (TAE), Luiz Leduíno de Sales Neto (docente) e Ramon Taniguchi Piretti 

Brandão (discente). 9 – Reabertura do Processo Eleitoral: Profª Marcia Jacomini, Assessora 

da Reitoria relatou que na última eleição para os Conselhos, do mês de maio, não 

conseguimos preencher 72 vagas e acreditam ser importante reabrir o processo eleitoral, pois 

alguns conselho como o de Assuntos Estudantis ficou com 21 vagas em aberto, o de Extensão 

com 4 e o de Graduação com 5. Relembrou a composição da Comissão Eleitoral, mas disse 

que todos serão consultados para confirmar a participação. A proposta de reabertura do 

processo eleitoral para preenchimentos das 72 vagas remanescentes e a renomeação da 

Comissão eleitoral foram aprovadas por consenso. 10 – Redistribuição e Remoção de 

Docentes: Aprovou com uma abstenção a solicitação de Remoção da Profª Drª Thaciana 

Valentina Malaspina Fileti, do Campus Baixada Santista para o Campus São José dos Campos 

e indicou os Professores: Isabel Cristina. Kowal Olm Cunha, Luiz Leduino de Sales neto e 

Raul Bonne Hernandez, para compor a banca que irá avaliar a solicitação de Redistribuição 

do Prof. Robson da Silva, da Universidade Federal do ABC para UNIFESP – Campus São 

José dos Campos. 11 – Aprovação de abertura e homologação de concurso para docente e 

PSS: Sr. Rubens Faria Lima, Diretor do Departamento de Recursos Humanos apresentou para 

aprovação abertura do concurso público para docente nas seguintes áreas: Campus São Paulo: 

Química e Bioquímica/Proteômica e Glicobiologia. Campus Osasco: Ciências Contábeis / 

Sociologia; Psicologia Organizacional. Baixada Santista: Fisiologia. Colocadas em votação 

pela Magnífica Reitora as aberturas de concurso público para docente foram aprovadas por 

unanimidade, ouvindo o Departamento de Bioquímica. Apresentou para aprovação abertura 

de Processo Seletivo Simplificado para docente nas seguintes áreas: Campus Osasco: 

Compreensão da Realidade Brasileira e as Relações Internacionais / História. Campus 

Diadema: Física e Matemática; Engenharia / Fundamentos da Engenharia. Campus Baixada 

Santista: Fisioterapia / Estágio Supervisionado em Fisioterapia Musculoesquelética Hospitalar 

e Ambulatorial; Morfologia / Anatomia Humana. Campus São José dos Campos: Engenharia 

de Materiais. Colocadas em votação pela Magnífica Reitora as aberturas de processo seletivo 

simplificado para docente foram aprovadas por unanimidade. Apresentou para homologação 

resultado de concurso público para docente nas seguintes áreas: Campus São José dos 
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Campos: Engenharia Biomédica / Instrumentação; Química; Teoria da Computação; Química 

/ Química Orgânica; Física / Instrumentação e Biomédica. Campus Diadema: Farmacotécnica 

homeopática, gestão de empresas farmacêuticas e deontologia e legislação farmacêutica; 

Engenharia Química / Controle e Otimização de Processos. Campus Osasco: Ciências 

Contábeis / Finanças; Ciências Contábeis / Legislação Trabalhista; Compreensão da 

Realidade Brasileira e as Relações Internacionais / História do Brasil Contemporâneo; 

Ciências Contábeis / Teoria da Contabilidade; Formação Científica / Estatística. Campus São 

Paulo: Medicina / Obstetrícia Fisiológica e Experimental. Campus Baixada Santista – 

Instituto do Mar: Oceanografia Biológica. Colocadas em votação pela Magnífica Reitora os 

resultados de concurso público para docente foram homologados por unanimidade. Aprovou 

“ad referendum” solicitar a contratação de Professor temporário para a área de Libras – 

Campus Diadema, solicitado pelo Pró-Reitora de Graduação, Profª Maria Angélica Pedra 

Minhoto. O discente João Pedro Barbosa Ferreira Militão solicitou constar em ata o atraso na 

homologação dos resultados de concurso do Campus Diadema. Nada mais havendo a tratar a 

Srª Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Para constar, eu Diva Rey 

da Silva Martins, secretária, lavrei o presente extrato de ata que será assinada por mim e pela 

Srª Presidente. 
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