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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2011 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano dois mil e onze, nesta cidade de São Paulo, R. Sena Madureira, 

nº 1500, no Prédio da Reitoria, reuniram-se os Senhores membros do Conselho Universitário da 

UNIFESP, sob a presidência do Magnífico Vice-Reitor, Prof. Dr. Ricardo Luiz Smith. Estiveram 

presentes os membros: Alexandre de Oliveira Henz, Álvaro Nagib Atallah, Ângelo Amato Vincenzo 

de Paola, Antonio Carlos Lopes, Aparecido Cruz, Armando Zeferino Milioni, Arnaldo Lopes 

Colombo, Carlos Roberto Alves de Sena, Cecília Fernandes, Clovis Ryuichi Nakaie, Daniel Revah, 

Dulcelina Andrade dos S. Macedo, Durval Rosa Borges, Eleonora Menicucci de Oliveira, Emilia 

Inoue Sato, Felipe Tiago Salvador, Flavio Faloppa, Gerson Cardoso Klein, Helio Kiyoshi Takahashi, 

Ieda Aparecida Carneiro, Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi, Jair de Jesus Mari, João Aléssio 

Juliano Perfeito, José Ivaldo Rocha, Juliana Varela Geraldo, Larissa Pereira Copini, Lucila Amaral 

Carneiro Vianna, Lilia Coronato Courrol, Luiz Leduíno de Sales Neto, Luiz Roberto Ramos, Manuel 

Henrique Lente, Marcel Jun Sugawara Tamaoki, Marcio Vinicius Rossi, Marcos Cezar de Freitas, 

Maria Isabel Sampaio Carmagnani, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni, Marilena Aparecida de 

Souza Rosalen, Miguel Roberto Jorge, Nestor Schor, Neuza Gomes Bregalante, Odair Aguiar Junior, 

Regina Célia Spadari, Reinaldo Salomão, Ricardo Luiz Smith, Rubens Belfort Mattos Junior, Sergio 

Antonio Draibe, Soraya Soubhi Smaili, Tânia Mara Francisco, Vilnei Mattioli Leite. Estiveram 

ausentes: Manoel João Batista Castelo Girão e Paulo Augusto de Lima Pontes que foram substituídos 

respectivamente pelos suplentes: Clovis Ryuichi Nakaie e Sergio Antonio Draibe. Justificaram 

ausência e não foram substituídos: Gilberto Tanos Natalini, Jair Ribeiro Chagas, José Luiz Gomes do 

Amaral, Klaus Nunes Ficher, Meide Silva Anção, Rosana Fiorini Puccini e Walter Feldman. Não 

Justificaram ausência: Edson Barbosa da Rocha, Emanoel Oliveira da Conceição, Fernando Luis de 

Almeida, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Reynaldo Jesus Garcia Filho e Thiago Rocha de 

Paula. Participaram da reunião como convidados a Srª Glaucia Assumpção - Diretora do 

Departamento de Recursos Humanos e o Dr. Maurício Maia- Procurador Federal. Tendo os senhores 

conselheiros, assinado o livro de presença e, constatando-se quorum com 52 presentes o Magco. Vice-

Reitor iniciou a reunião apresentando ata da reunião de 13/07/2011, que foi aprovada com ressalvas da 

Profª Soraya Soubhi Smaili, que solicitou retirar, na linha 218, o termo chulo de sua fala “cantado a 

bola”. Solicitou também incluir na aprovação do PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, linha 

250, que serão realizadas reuniões nos campi, no segundo semestre deste ano, com a finalidade de 

discuti-lo e receber sugestões. Informes Reitoria: 1 – Magco. Vice-Reitor fez leitura da minuta da 

moção, elaborada por Comissão do CONSU, Presidida pelo Prof. Vilnei Mattioli Leite, referente à 

defasagem de servidores Técnico-Administrativos em Educação, que será enviada ao MEC. 

Mencionou que o Magco. Reitor estaria em reunião no MEC e que se a Moção fosse aprovada, ele 

poderia entregá-la pessoalmente. Após algumas considerações a minuta da Moção foi colocada em 

votação pelo Magco. Vice-Reitor, foi aprovada por unanimidade e encontra-se apensa a esta ata. 2 – 

Comunicou que nos dias 02 e 03/08 o Reitor participou do Fórum Internacional da SPDM – “A Saúde 

em 2021”, com apoio de outras entidades da medicina e da ciência no Brasil, onde estiveram reunidos 

vários líderes internacionais da educação e da saúde. 3 – Profª Soraya, representante dos Professores 

Associados, informou que os docentes estão realizando rodada de assembléias em todos os campi, pois 

desde o início do ano têm acontecido várias reuniões dos docentes, de várias universidades federais 

com os Ministros da Educação e do Planejamento para discutir a estruturação da carreira docente, 

como também a reposição salarial, inclusive porque não temos nenhuma sinalização de aumento para 

2012. Disse que o governo endureceu bastante nas negociações, mas que a ANDES apresentou várias 

propostas que com as negociações foram avançando. Relatou que na noite de ontem o governo enviou 

uma proposta e é muito importante que os docentes compareçam as assembléias para decidir se 

aceitam ou não a proposta formulada, que não sabem ainda exatamente qual é, mas parece que contém 

a incorporação das gratificações, o que seria positivo. Informes do Hospital Universitário: Prof. 

Flávio Faloppa informou que foi um mês bastante atribulado com a necessidade de efetuar o 
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compartilhamento do Hospital Universitário com a UNIFESP, o que foi aprovado em Assembléia da 

SPDM no dia .............e a ata registrada no dia de ontem. Sendo assim o Magco. Reitor conseguiu 

liberar a primeira parcela do REHUF e estamos nos esforçando para conseguir regularizar prontamente 

a situação referente a parte legal. Informes dos Campi: Campus Baixada Santista: Profª Regina 

Célia Spadari, Diretora do Campus, informou que os servidores ainda estão em greve e isso tem 

dificultado o trabalho, principalmente com início das aulas do segundo semestre, mas existe 

sinalização no sentido de amenizá-la. Disse que existe promessa que o prédio será entregue em 

setembro, mas ainda existem várias pendências técnicas, sendo que algumas já foram resolvidas e 

pretendem iniciar o ano no prédio novo. Campus Diadema: Profª Virginia Berlanga Campos 

Junqueira, Diretora do Campus, informou que conseguiram terminar as obras iniciadas no edifício que 

vai abrigar parte da graduação, os laboratórios técnicos e de pesquisa. O maior problema reside em 

conseguir gastar a verba existente, pois os servidores estão em greve. Campus Guarulhos: Prof. 

Marcos Cezar de Freitas, Diretor do Campus, informou que os servidores acataram a decisão judicial 

para que cumpram 70% da jornada de trabalho. Disse que pela parceria com a Prograd conseguiram 

organizar as rematrículas, mas que a situação está próxima da normalização. Relatou que ficou muito 

satisfeito, pois no período de 23/08 a 26/09, serão defendidas 20 dissertações no campus. Campus 

Osasco: Profª Ieda Therezina do Nascimento Verreschi, Diretora do Campus, informou que a Internet 

foi instalada no Laboratório, Disse que algumas reivindicações dos alunos ainda estão difíceis de 

resolver como a do transporte e da alimentação, mas estão tentando resolver com Secretário dos 

Transportes. Relatou que os servidores Técnico-Administrativos não entraram em greve e enviaram 

pauta de reivindicações, mas independente da greve também estão com falta de servidores para 

secretaria acadêmica. Campus São José dos Campos: Srª Tânia Mara Francisco, Diretora 

Administrativa do Campus, informou que a reforma da Unidade I está bem adiantada, o restaurante foi 

reformado e os laboratórios acadêmicos começaram a funcionar. Com relação ao parque tecnológico 

comunicou que a área que o Campus vai utilizar já está disponível, como também a área que foi 

solicitada para o Datacenter. Informes Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Administração: Prof. Vilnei 

Mattioli Leite informou que com relação às construções estão formando grupo que vai elaborar 

normas de como programar as construções, pois as que estão em andamento iniciaram sem projeto 

completo. Disse que conseguiram de maneira mais rápida e legal preparar o projeto básico executivo e 

ao mesmo tempo correr paralelamente com a qualificação das empresas que vão participar. Relatou 

que o prédio do Hemocentro está sendo terminado e que o projeto executivo do IPEPO já estava 

pronto, faltando ser licitado o revestimento externo. Comunicou que trouxeram para o prédio da 

Reitoria uma Central da Engenharia: um Engenheiro Elétrico, um Engenheiro Civil, um Arquiteto e 

uma Secretária, descentralizando-a do Campus São Paulo. Pró-Reitoria de Graduação: Prof. Miguel 

Roberto Jorge, Pró-Reitor de Graduação, mencionou que a falta de servidores também está afetando a 

Prograd e tem causado dificuldade quando um servidor se afasta por férias ou licença, pois no 

momento estão trabalhando com várias questões concomitantemente como o vestibular, o Enade e o 

processo de transferência, o que tem sobrecarregado os servidores para dar conta das atividades. 

Informou que com relação ao ano passado houve duas mudanças na forma de ingresso: o curso de 

Letras, do Campus Guarulhos, passou do sistema misto para o Sisu, o que motivou foi o baixo número 

de candidatos e que a quantidade candidato/vaga vai aumentar. O curso de Ciências Ambientais, do 

Campus Diadema, aderiu ao sistema misto, mas ainda não sabemos o motivo. No balanço geral 

significa um aumento de 75% para 82% das vagas do Sisu. Salientou que as questões que estão sendo 

criticadas têm haver com a logística e não com a qualidade do vestibular. Pró-Reitoria de Extensão: 

Profª Eleonora Menicucci de Oliveira, Pró-Reitora de Extensão, comunicou e convidou a todos para 

participara da 12ª Oficina Nacional do Projeto UNASUS, que a UNIFESP sediará, nos dias 25 e 26/08 

e vai tratar de temas da avaliação,  o que é muito importante para a universidade, como também os 

Ministros da Educação e da Saúde darão posse ao Conselho Consultivo. Informou que de todos os 

cursos auto-sustentáveis só dois não estão oferecendo os 20% de bolsas integrais para os alunos, 

porque não completaram o teto obrigatório de 4 alunos. Comunicou que induziram os Núcleos 

associados a se filiarem ao Proex, pois estavam muito desarticulados. Pró-Reitoria de Pós-



 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Reitoria 
 

 
Graduação e Pesquisa: Prof. Arnaldo Lopes Colombo, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, 

informou que encaminhara a Capes para aplicação dois novos programas de Pós-Graduação do 

Campus São José dos Campos. Um deles representa uma grande articulação com o Campus Diadema 

– Novos Materiais e Ciência da Computação. Encaminharam solicitação de “upgrade” do Programa 

Interdisciplinar em Saúde, do Campus Baixada Santista, que já tinha corpo de docentes capacitados e 

foi negado há dois anos por falta de infra-estrutura. Enviaram também a proposta de Mestrado 

Profissional para aprimoramento de gestão nas universidades públicas, articulado pelo Prof. Marinho 

Jorge Scarpi e pela Profª Paola Zucchi, que será muito importante para capacitação dos nossos 

servidores. Com relação ao CT – Infra, fomos a melhor universidade avaliada no mérito acadêmico e 

por esse motivo vamos receber verba em torno de R$ 10 milhões. Disse que gostaria de ouvir os 

Diretores de Campi para o CT-Infra 2012 e vamos realizar um Forum integrador para buscar projetos. 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis: Prof. Luiz Leduíno de Sales Neto, Pró-Reitor de Assuntos 

Estudantis, informou sobre a Chamada Pública lançada em 01/08, que é o primeiro prêmio de 

inovação tecnológica estudantil e visa incentivar os estudantes a se reunirem, propor soluções, 

softwares, em 3 áreas: sustentabilidade, acessibilidade e inclusão digital, que conta com o apoio da 

Fap-UNIFESP. A segunda Chamada Pública é o primeiro concurso de contos e visa estimular que os 

estudantes escrevam contos, como também pretendem publicar os melhores trabalhos em um livro 

também com apoio da Fundação. Em seguida fez leitura de Moção, aprovada na última reunião do 

CAE, que se encontra apensa a esta ata. ORDEM DO DIA: 1 – Secretaria de Educação à Distância: 

Prof. Luiz Roberto Ramos, Coordenador da Secretaria, apresentou a proposta da criação da Secretaria 

de Educação à Distância - SEAD na UNIFESP. Relatou que iniciou-se na área há 5 anos com o curso 

de Saúde Indígena e detalhou o histórico da educação em distância da nossa universidade que iniciou 

em 1997 com Prof. Daniel Sigulen, promovendo a UNIFESP Virtual, a primeira universidade virtual 

do País. Em 1999, aderimos ao Consórcio UNIREDE. Em 2000, foi consolidado o Laboratório de 

Educação à Distância e o Laboratório de Tele Medicina. Em 2005, através da Secretaria de Educação à 

Distância do MEC, criou - se a UAB – Universidade Aberta do Brasil. Em 2006 a UNIFESP atendeu o 

1º Edital da UAB e criou 2 cursos de especialização, coordenados pela Profª Monica Parente Ramos. 

Em 2007 a UAB passou a ser coordenada pela CAPES. Em 2011, 21 universidades vincularam a 

Educação à Distância nas Reitorias e na UNIFESP até o momento esteve ligado ao Departamento de 

Informática em Saúde e entende que não é o lugar, considerando a universidade como um todo. Até o 

mês de julho/2011 mais de 2.000 alunos cursaram a UAB na UNIFESP. A UAB recebeu até o 

momento 9 docentes e 4 Técnico-Administrativos e sua sede, recentemente inaugurada, está na Rua 

Borges de Lagoa, 758. Finalizando relacionou os objetivos da Secretaria de Educação à Distância. 

Vários professores emitiram sua opinião favorável com relação a criação de Secretaria de Educação à 

Distância, pois tem a perspectiva de crescimento. Colocada em votação pelo Magco. Vice-Reitor,a 

proposta de criação da SEAD foi aprovada pela maioria presente, 4 abstenções e declaração de voto da 

Profª Soraya “que entende que não há como aprovar, o mérito está sendo discutido ainda, mas não há 

como aprovar. Gostaria que essa discussão continuasse num futuro bem breve”. 2 – Tabela para 

pagamento de bolsa pela Fap-UNIFESP: Profª Maria Lucia Formigoni, membro da Comissão 

designada, apresentou a tabela para pagamento de bolsas mensais, para cada categoria, em cada 

projeto, compatíveis com a Tabela da CAPES. A proposta é para quem tem o título de Mestre – R$ 

2.500,00 por mês e para quem tem o titulo de Doutor – R$ 5.000,00 por mês, mas se os recursos forem 

provenientes de convênio o projeto deverá levar em conta o acúmulo de bolsas. Prof. Durval Rosa 

Borges, Diretor Presidente da Fap-UNIFESP, relembrou que o CONSU já provou as normas e ficou 

faltando aprovar a tabela que está sendo apresentada. Após várias ponderações surgiu a proposta de 

não exceder o teto máximo, retirando o nível 7-B (9.000,00), estipulando o teto da bolsa como R$ 

5.200,00. A Tabela foi colocada em votação pelo Magco. Vice-Reitor, mantendo os valores com 

reajustes automáticos quando houver, que foi aprovada pela maioria e 3 abstenções. 3- Homologação 

de resultado e aprovação de abertura de Concurso Público: Srª Glaucia Assumpção, Diretora do 

Departamento de Recursos Humanos, apresentou para homologação resultado de Concurso Público 

nas seguintes áreas: Campus Osasco: Métodos Quantitativos e Estatística. Campus Baixada Santista: 
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Ciências Sociais – Ciências Sociais em Saúde. Colocadas em votação pelo Magco. Vice-Reitor, os 

resultados foram homologados por unanimidade. Apresentou para aprovação abertura de Concurso 

Público para Docente do Campus São Paulo nas seguintes áreas: Ginecologia e Técnica Operatória e 

Cirurgia Experimental. Colocadas em votação pelo Magco. Vice-Reitor, as aberturas de concurso 

foram aprovados pela maioria e 1 voto contrário. Apresentou para aprovação abertura de Processo 

Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto para o Campus Baixada Santista nas 

seguintes áreas: Fisiologia e Educação Física – Psicobiologia, Supervisão de Estágios e de Trabalho 

em Saúde. Colocadas em votação pelo Magco. Vice-Reitor, as aberturas de Processo Seletivo 

Simplificado para contratação de Professor Substituto foram aprovados por unanimidade. 4 – 

Redistribuição de Docente da UFAL para a UNIFESP: Srª Glaucia Assumpção apresentou solicitação 

de redistribuição da Profª Leiko Asakura da Universidade Federal de Alagoas para a UNIFESP – 

Departamento de Medicina Preventiva, na vaga de aposentadoria do Prof. Katsumi Osiro, conforme 

prevê o artigo 37, da Lei nº 8.112/90. Prof. Luiz Roberto Ramos justificou a solicitação da Profª Leiko 

e para tal foi nomeada Banca, nos termos do § 1º do inciso III, do artigo 72 do Regimento Geral da 

UNIFESP, que será composta dos seguintes professores: Lucila Amaral Carneiro Vianna, Reinaldo 

Salomão e Sergio Luiz Domingues Cravo. O Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença 

de todos. Para constar, eu Diva Rey da Silva Martins, secretária, lavrei a presente ata que depois de 

aprovada será assinada por mim e pelo Magco. Reitor. 
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