
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO

PAULO

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e seis, nesta cidade
de São Paulo, à Rua Pedro de Toledo, 781 no Anfiteatro “Octavio
Ribeiro Ratto”, reuniram-se os senhores membros do Conselho
Técnico Administrativo da Universidade Federal de São Paulo -
Escola Paulista de Medicina, sob a presidência do Sr. Pró-Reitor
de Administração, Prof. Dr. Sérgio Antonio Draibe. Havendo
quorum com a presença de 17 membros, o Sr. Pró-Reitor iniciou a
reunião com INFORMES: 1) O Prof. Sérgio solicitou aos
representantes do Campus Santos que se apresentassem ao
conselho. A Prof. Sylvia Helena de Souza da Silva Batista disse
estar representando o Prof. Sionaldo Eduardo Ferreira e o Sr.
Rômulo Narciso Nunes Machado representante dos
técnico-administrativos e substituto do Sr. Hermano Noronha
Gonçalves Júnior, antigo representante. 2) O Prof. Sergio
informou que a Profa. Dra. Marilia Smith regimentalmente é a
professora que o substitui no CTA por ser a docente mais antiga e
mais titulada. 3) O Prof. Sérgio informou que 34 docentes ainda
não foram nomeados devido a falta do Certificado de
Disponibilidade Orçamentária e agora serão somados mais 130
professores. Disse ainda a informação é de que até sexta-feira
esses CDO serão liberados. 4) Informou que o número de
recursos com relação ao concurso docente tem aumentado, mas
que a análise é feita pela banca examinadora e que se por acaso
tiver algum problema que ultrapasse a decisão da banca será
trazido para este conselho. 5) Informou ainda que na UNIFAI,
onde estão sendo realizados os concursos há um baixo
coeficiente de utilização das salas, então o Prof. Ulysses solicitou
que se verifique se a UNIFAI pode ser alugada durante o dia para
cursos formais e isto está em negociação. 6) Solicitou que a Profa.
Maria José desse as informações referentes ao concurso de
técnico-administrativos para os campus de Santos, Guarulhos e
Diadema. A Profa. Maria José disse que foi realizada uma reunião
com a Profa. Lucila Vianna que passou informações com relação
a estes concursos. Disse que no campus de Santos já existem 35
técnico-administrativos divididos em 50% nível médio e 50% nível
superior e nesta nova concessão de vagas obteve mais 10 vagas
para 2006 e 6 vagas para 2007. Com relação a Diadema e
Guarulhos, havia a necessidade de 58 técnico-administrativos



para cada campus, o MEC forneceu 26 vagas para 2006 e 14
vagas para 2007. Informou que foram convidados para fazer
parte das reuniões da comissão de expansão e é importante a
participação do CTA. O Prof. Sérgio disse que precisa começar a
discussão e lembrou que São Paulo será a sede da UNIFESP e
que tem que se discutir as necessidades. ORDEM DO DIA: No
primeiro item, O Prof. Sérgio colocou em discussão a solicitação
da AFESP de que seja reencaminhado ao CTA a reivindicação dos
funcionários do setor de Nutrição acerca dos abonos
automáticos. Lembrou que na reunião de 16.05.06 o conselho
manifestou-se pela irregularidade dos abonos. Perguntou aos
membros se gostariam de rediscutir o assunto e o grupo decidiu
por unanimidade não rediscutir e manter a decisão da reunião
anterior. No segundo item, O Prof. Sérgio leu o ofício
encaminhado pelo Prof. Dr. Vilmon de Freitas Professor do
Departamento de Ginecologia na qual ele diz: “Venho por meio
desta, informar a V.Sa. que houve irregularidade no processo
eleitoral do Departamento de Ginecologia, por ocasião da escola
dos membros do Conselho, bem como do Chefe de Departamento.
Explico: Acontece que alguns docentes possuem duplo vínculo e,
desta forma, em assim entendendo, votaram duplamente, para o
representante técnico-administrativo e para o representante
docente. Alertado sobre esse fato, o que foi feito verbalmente por
mim, que já havia consultado informalmente a Procuradoria da
UNIFESP, o chefe de departamento em exercício, Prof. Afonso
Celso Pinto Nazário não tomou as providências necessárias e o
pleito, bem como a posse do novo chefe do departamento, foram
realizados no dia 30/05/2006. Peço, então a V.Sa. como
presidente do CTA, que tome as medidas administrativas
cabíveis”. O Prof. Manoel Girão informou que não conduziu o
processo eleitoral e que solicitou ao vice-chefe que o fizesse.
Explicou que a eleição para chefe de departamento foi antecipada
em 1 mês para que não houvesse nenhum questionamento
quanto a proximidade do concurso de professor titular. Lembrou
que em nenhuma das reuniões alguém votou ou teve o voto
computado duas vezes e que isto está registrado em ata. O chefe
e o vice-chefe foram eleitos por unanimidade. Na eleição dos
representantes foi solicitado pelo Prof. Vilmon que fossem
desmembrados os técnico-administrativos em duas categorias
sendo médicos e não médicos e o conselho acatou. Por conta
disso alteraria a composição regimental do conselho entre
números de docentes e não docentes. Para poder continuar com



o percentual adequado foi aumentado um representante de prof.
adjunto e um representante de livre docente e foram feitas as
votações em momentos diferentes. Após discussão e sugestão dos
membros o conselho decidiu por unanimidade criar uma
comissão que será composta pelos seguintes membros: Prof. Dr.
Marcello Franco, Prof. Antonio Carlos Zechinatti e Profa. Liliane
Desgualdo, sendo coordenada pelo primeiro. No terceiro item, O
Prof. Sergio informou que o Consu solicitou que fosse criada no
CTA uma comissão para analisar as regras de ingresso na
carreira docente com a participação do Prof. João Aléssio Juliano.
Após discussão foi constituída a comissão composta pelo: Prof.
Prof. Luc Louis Maurice Weckx, Profa. Débora Amado Scerni,
Prof. Tarcisio Triviño,  Profa. Ana Lydia Sawaya e o chefe de
departamento de Santos que ainda será eleito. No quarto item,
O Prof. Sérgio falou que o Grupo Interdepartamental de
Economia da Saúde - GRIDES está querendo se transformar em
órgão complementar, mas o Consu mudou a resolução que rege a
criação de órgãos complementares. Lembrou que agora os órgãos
estão subordinados aos respectivos colegiados. Informou que a
distribuição foi discutida na reunião de Pró-Reitores e os órgãos
ficaram distribuídos da seguinte maneira: Pró-Reitoria de
Administração: Centro de Genética Médica, Centro de Incentivo e
Apoio ao Aleitamento Materno (operacionalmente fica ligado a
SPDM), Grupo Multidisciplinar em Oncologia (operacionalmente
fica ligado a SPDM), Instituo de Farmacologia e Biologia
Molecular, Núcleo de Administração em Saúde (operacionalmente
fica ligado a SPDM) e Núcleo de Bioequivalência e Ensaios
Clínicos da UNIFESP (operacionalmente fica ligado a FAP);
Pró-Reitoria de Extensão: Centro de História e Filosofia das
Ciências da Saúde e Grupo Interdepartamental de Economia em
Saúde; Pró-Reitoria de Graduação: Centro de Desenvolvimento do
Ensino Superior em Saúde e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa: Centro de Microscopia Eletrônica, Centro de Modelos
Experimentais para Medicina e Biologia e Centro Interdisciplinar
de Terapia Gênica. Explicou que o GRIDES terá que se adaptar
ao colegiado da extensão e ao novo regimento para ser aprovado.
Nada mais havendo para tratar e estando todos de acordo a
reunião foi encerrada. Para constar, eu Maria Daniella Lopes
Pimenta, secretária, lavrei a presente ata.


