
Organizar nossa infraestrutura 

A Escola Paulista de Medicina, a Escola Paulista 
de Enfermagem e o Hospital São Paulo – Hospital 
Universitário da Unifesp – contribuem de forma 
relevante para os avanços das ciências, para a formação 
de profissionais, docentes e pesquisadores e para a 
excelência da assistência à saúde. Desde 2010, a partir 
da mudança da reitoria e instâncias da administração 
central para sede própria, o complexo EPM, EPE e HSP/
HU passou a constituir o Campus São Paulo. Inserido no 
bairro da Vila Clementino, o Campus desenvolve suas 
atividades em mais de 200 imóveis. 

Participe do 
Plano Diretor de 
Infraestrutura do 

Campus São Paulo

Ainda faz parte do CSP a unidade de extensão de 
Santo Amaro. Em 2006/7, ocorreu uma primeira 
iniciativa de Plano Diretor para o Campus em 
parceria com a Prefeitura, não concluída.  Hoje, 
são reconhecidas como nossas prioridades: a 
verticalização, o compartilhamento de atividades e 
a recuperação das edificações, o que inclui atender a 
exigências municipais, legislação e órgãos de controle. 

Projeto original do conjunto EPM/EPE/HSP (anos 1930)

Em 2013, sob coordenação da nova Pró-Reitoria de 
Planejamento (ProPlan), foi retomada a iniciativa, 
agora como parte da política dos PDInfras (Planos 
Diretores de Infraestutura) estendida a todos os campi 
da Unifesp. A comissão de PDInfra do CSP realizou 
com a ProPlan, congregações, conselho de campus e 
do HU diversas reuniões preparando a licitação do seu 
Plano, agora concluída.

Plano do Bairro Universitário da Vila Clementino, 2006/2007

Onde já foi aplicado

Os Campi de Diadema e Baixada Santista já realizaram 
PDInfras participativos, com envolvimento das 
comunidades acadêmicas, construção de consensos e 
propostas, organizando todas as suas iniciativas atuais 
de projetos e ações de infraestrutura.

Oficina participativa no PDInfra do Campus Diadema

Diagnósticos e recomendações de adequação em Edifício 
na Unidade José de Filippi no Campus Diadema 

Estudos de áreas no PDInfra do Campus Diadema
Estudo Preliminar do Edifício da Biblioteca e do Edifício 
de laboratórios - PDInfra Campus Diadema

Implantação dos edifícios planejados, Fase 1. 
PDInfra Campus Diadema

Saiba o que é o PDInfra

É um plano que tem como objetivo avaliar as 
condições de funcionamento dos campi e propor 
providências frente a demandas da comunidade. Com 
esse fim, os responsáveis pelo PDInfra fazem visitas 
técnicas a todos os prédios, organizam reuniões com 
comissões temáticas, congregações e audiências 
públicas e elaboram, detalhadamente, as decisões 
de investimento em projetos executivos, obras, 
aquisições de imóveis, políticas de sustentabilidade, 
mobilidade, infraestrutura urbana, sempre avaliando 
fontes de recursos e cronogramas para a regularização, 
modernização e ampliação das instalações.



Você sabia que terrenos não faltam para o 
Campus?

• O Campus SP dispõe de 11 mil m² de terrenos (ou 
casinhas em renque a demolir) disponíveis para 
atender suas demandas atuais, o que permite 
construir até 66 mil m², além de estacionamentos 
subterrâneos e da área em Santo Amaro.

O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 
após iniciativa da Unifesp, designou o campus como 
“Polo de Ensino, Pesquisa e Saúde”, com coeficientes 
máximos de aproveitamento (6 vezes a área do 
terreno), além de facilidades para sua regularização 
de imóveis. Isso permitirá a construção de mais 66 mil 
m² de área computável (o equivalente a duas vezes o 
Hospital São Paulo), mais estacionamentos de subsolo.  
Além disso, a área ocupada pela Unidade Santo 
Amaro, com 12,6 mil² poderá chegar a mais 75 mil m² 
construídos.

Conheça as principais iniciativas do 
PDInfra Campus SP

• Avaliação da situação de todos os imóveis, 
cadastrando todas as salas e definindo demandas 
de reforma e adequação às normas;

• Regularização dos imóveis junto à Prefeitura, 
Bombeiros e órgãos ambientais, com projetos 
executivos para tanto;

• Avaliação das demandas acadêmicas e 
necessidades físicas que solicitam novos espaços 

Relação do PDINfra com o Hospital São 
Paulo/Hospital Universitário -HSP/HU

É indireta. Todas as interfaces, fluxos externos e 
expansões pretendidas pelo HU serão avaliadas e 
coordenadas no PDInfra do Campus, incluindo novas 
passarelas e interligações funcionais. Contudo, o HSP/
HU deve manter seu próprio Plano Diretor hospitalar.

Novo prédio de pesquisa em estudo, com passarela 
interligando com o HU

Polo de Saúde, Ensino e Pesquisa com indicação dos 
terrenos potenciais para construção

ou reforma dos atuais, segundo um procedimento  
transparente e democrático, pactuado no âmbito 
das instâncias de decisão do campus;

• Realização de estudos de novas edificações e 
de reformas das atuais, com layout de todos os 
prédios, volumetria e informações suficientes 
para licitar futuramente a contratação de projetos 
executivos completos;

• Realização de um estudo da situação de 
mobilidade, acesso, estacionamentos, transportes 
coletivos e integração com a nova estação de 
metrô;

• Organização de fluxos de pessoas, veículos 
e materiais, redefinindo rotas, sinalização e 
comunicação visual, propondo integrações por 
passarela ou subterrâneas;

• Formulação de plano de sustentabilidade, gestão 
ambiental, gestão de resíduo, conforto ambiental 
nos edifícios, eficiência no uso racional de recursos 
(água, energia);

• Proposição de espaços de convivência, mais áreas 
verdes, praças, restaurantes, cafés, áreas de 
exposição e espaços de convívio para a comunidade 
acadêmica e a que utiliza o complexo hospitalar.

Qual campus queremos no século XXI?

Temos que assumir o desafio de consolidar nossa 
Escola Paulista de Medicina e nossa Escola Paulista 
de Enfermagem como instituições do século XXI que 
desenvolvam um perfil compatível com os desejos da 
comunidade universitária e das demandas sociais em 
políticas públicas. 

Quais projetos acadêmicos e de assistência estratégicos 
iremos definir para nossas escolas e quais espaços 
devem ser previstos para isso? Como a EPM e a EPE 
dialogam com os princípios e desafios estratégicos 
apresentados pelo recém aprovado Plano de 
Desenvolvimento Institucional da Unifesp (PDI 
2016-2020), em temas relevantes e convergências de 
conhecimento? 

A situação de crise e impasses sobre o futuro da 
universidade pública é oportunidade para estudarmos 
cenários, construirmos consensos e planejarmos futuro.

Relação do PDInfra com a cidade

O PDInfra oferece a oportunidade de qualificar a 
relação do campus com o espaço urbano, promovendo 
uma cidade mais inclusiva e agradável, com praças 
e espaços culturais, modernizando infraestruturas 
em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Um 
campus na cidade abre a possibilidade da promoção 
de intercâmbio entre saberes e experiências diversas, 
fundamental para o avanço da ciência, da saúde, de 
uma formação humanística e contextualizada.

Campus de Saúde integrado com a cidade, exemplo NYU

Saiba como participar do PDinfra SP

O Plano começar a ser executado pela equipe da 
Unifesp e empresa licitada em agosto de 2016 e deverá 
estar concluído em agosto de 2017. Nesse período, 
diversas atividades, reuniões, consultas, debates e 
apresentação de diagnósticos e propostas ocorrerão.

• A organização das consultas e debates, 
sistematização das demandas e aprovações de 
proposta está a cargo da Direção do Campus 
SP, do seu Conselho de Campus e sua Comissão 
de PDInfra. Informações e calendários serão 
divulgados no site do Campus e em página 
específica na internet. Email da Comissão de 
PDinfra: pdinfra_csp@unifesp.br

• A coordenação técnica do PDInfra é realizada em 
parceria entre a ProPlan (Departamento de Planos 
Diretores) e o Campus SP (Departamento de 
Infraestrutura), que realizarão acompanhamento 
contínuo do processo e dos produtos. 
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