ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e seis, nesta
cidade de São Paulo, à Rua Pedro de Toledo, 781 no Anfiteatro
“Octavio Ribeiro Ratto”, reuniram-se extraordinariamente 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 30
membros, o Sr. Pró-Reitor iniciou a reunião com a apreciação das
atas das reuniões anteriores datadas de 08.11.05 e 14.02.2006
as quais foram aprovadas sem ressalvas e 14.03.2006 a qual foi
aprovada com ressalvas que se encontram no final desta.
INFORMES: 1) O Prof. Sérgio informou que o Prof. Ulysses
Fagundes Neto enviou uma carta ao CTA, solicitando a
participação de 01 representante docente, 1 representante
discente e 01 representante técnico-administrativo do campus
Baixada Santista, nas reuniões do conselho, com direito a voz e
voto. Opinou que o voto poderia invalidar algumas questões de
definição, mas que com voz eles são muito bem vindos. Sugeriu
esta forma até a mudança do regimento para absorção destes
representantes com direito a voz e voto. Esta sugestão foi aceita
por todos. O presidente informou ainda os nomes dos
representantes técnico-administrativos que irão participar do
CTA. São eles: Sr. Hermano Noronha Gonçalves Júnior (titular) e
Sr. Rômulo Narciso Nunes Machado (suplente). 2) O Prof. Sérgio
informou que existe a notícia não confirmada de que irá sair uma
nova
portaria
do
MEC
autorizando
concurso
para
técnico-administrativos. Lembrou que os dois últimos concursos
de técnicos foram dirigidos à área hospitalar e que esta seria para
a parte acadêmica. 3) O Prof. Sérgio colocou que será necessário
fazer uma análise da base de voluntários e que assim que
possível trará para ser discutido no conselho. 4) O Prof. informou
ainda que outra tarefa do CTA será analisar os quase 300 setores
que existem na universidade. ORDEM DO DIA: No primeiro
item, O Prof. Sérgio colocou para discussão o concurso para
preenchimento de vaga para professor titular e informou que
serão 11 vagas e que esta divisão foi elaborada pela comissão de
vagas do Consu. Informou que serão 6 meses de prazo para
inscrição e que em casos excepcionais, sob justificativa dos

departamentos, o período poderá ser reduzido para 3 meses.
Após discussão e sugestão dos membros foi aprovada a data de
15/05 para abertura das inscrições e que os departamentos
deverão encaminhar uma carta justificando o período de
inscrição por 3 meses. O presidente informou que deverão ser
encaminhadas ao Departamento de Recursos Humanos a lista de
pontos, as exigências das inscrições e as justificativas ser
encaminhado até o dia 28 de abril. No segundo item, O Prof.
Sérgio disse que a universidade recebeu uma vaga para docente
em Educação a Distância. Informou que este professor tem que
estar lotado em um local formalmente regulamentado e o
Departamento
de
Informática
em
Saúde
tem
esta
regulamentação. Concedeu a palavra ao Prof. Daniel Sigulem que
fez uma explanação aos membros sobre esta área, bem como as
atividades do DIS relacionadas ao tema. Após discussão, o Prof.
Sérgio perguntou aos membros se todos concordavam que a vaga
fosse para o Departamento de Informática em Saúde e disse que
o CTA deveria opinar se abriria concurso também para esta vaga
nos moldes dos que estão ocorrendo. Os membros optaram pela
abertura imediata do concurso e concordaram com a distribuição
da vaga ao DIS. No terceiro item, O Prof. Sergio convidou a
Profa. Yara M. Michelacci para expor o resultado da comissão que
analisou o recurso para provimento de cargo de professor adjunto
na área de Fisiologia. A Profa. Yara disse que a comissão analisou
toda a documentação deste concurso, o edital, o relatório da
banca examinadora, entrevistou o presidente da banca e a
conclusão foi que o edital pedia experiência dos candidatos em
nível de pós-doutorado e não o estágio de pós-doutorado, o que a
candidata atendia plenamente. Então a comissão optou pelo
endosso à banca e concluiu que o CTA deveria homologar este
concurso. O Prof. Sérgio colocou em votação a homologação do
concurso que foi aprovada com 1 abstenção da Profa. Emilia
Inoue Sato por ser presidente da banca examinadora. No quarto
item, O Prof. Sérgio falou que deveria ser criada uma comissão
para emitir parecer quanto ao deferimento ou indeferimento das
inscrições dos candidatos para os concursos para preenchimento
de vagas docentes. Após discussão e sugestão dos membros ficou
decidido que os membros da comissão serão: Profa. Dra.
Eleonora M. Oliveira, Profa. Dra. Edna Haapalainen, Profa. Dra.
Emilia Inoue Sato, Prof. Dr. Hélio K. Takahashi, Prof. Dr. João
Bosco Pesquero, Prof. Dr. Roberto G. Nogueira e Profa. Dra.
Virginia Berlanga C. Junqueira, sob a coordenação da Profa.

Eleonora. No quinto item,. O Prof. Sergio convidou o Prof. Dr.
José Orlando Bordim para expor o resultado da comissão que
analisou a solicitação de intervenção do Departamento de
Diagnóstico por Imagem. O Prof. José Orlando após algumas
considerações fez a leitura do relatório da comissão: “1- Foi
referido pela totalidade dos docentes entrevistados e que assinam
o pedido de intervenção no DDI, que tem ocorrido dificuldades
para o desenvolvimento de atividades científicas de determinados
setores do DDI que dependem de agendamentos específicos para
utilização de equipamentos. Desse modo, alguns grupos de
pesquisa referem que têm tido necessidade de procurar
alternativas para desenvolverem seus estudos através de
cooperações externas ao DDI. 2- A análise da relação entre o
Instituto de Diagnóstico por Imagem (IDI) e o DDI sugere que
existe um distanciamento entre as metas do IDI e as metas do
DDI, isto é, entre um sistema voltado à prestação de serviços, e
um sistema direcionado, predominantemente, às atividades
acadêmicas, o que pode acarretar prejuízos a essas últimas.
Evidentemente, os componentes do Conselho fiscal do IDI devem
exercer com rigor suas atribuições no sentido de fiscalizar
constantemente a relação do IDI com o DDI. 3- A composição do
Conselho que elegeu o atual chefe do DDI, assim como o que
elegeu o chefe em eleições anteriores, seguiu uma discussão e
aprovação interna do DDI, mas não obedecia às atuais normas
estatutárias da UNIFESP. Diante destas avaliações a Comissão
sugere que: 1- A próxima eleição para chefia do DDI, programada
para julho de 2006, seja realizada por um Conselho cuja
composição obedeça as normas estatutárias da UNIFESP e que,
portanto, seja devidamente aprovada pelo CTA. 2- Sejam
realizados esforços para favorecer e viabilizar que a próxima
eleição para chefia do DDI consagre um chefe que harmonize os
diversos interesses de assistência, ensino e pesquisa do DDI,
bem como aprofunde o relacionamento técnico-financeiro do IDI
com o DDI, a fim de que o DDI se beneficie com o sucesso das
atividades do IDI. 3- Sugerimos que as reestruturações que serão
efetuadas pelo novo chefe do DDI sejam acompanhadas,
permanentemente, pelos órgãos competentes da UNIFESP sendo
submetidas a novas avaliações quando for necessário.” O Prof.
Sérgio esclareceu que o conselho do departamento estava
irregular mas que foi revisto pela Procuradoria Jurídica e após
esta análise foi alterado pelo Departamento e aprovado pelo CTA.
Após ampla discussão e sugestão dos membros foi aprovado o

relatório da comissão e a continuidade da mesma, que vai pegar
as recomendações e transformar em metas e por fim o resultado
deste acompanhamento será trazido até o mês de agosto para o
CTA. O Prof. Roberto Nogueira como representante do DDI se
absteve a votação. 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.
Ressalva a Ata de 14.03.06
Na ordem do dia, item 1, linha 59, onde se lê.... Obstetrícia
Patológica e Tocurgia.; leia-se.... Obstetrícia Patológica e
Tocoginecologia.
Na ordem do dia, item 4 linha 120, onde se lê.... O Prof. Sérgio
solicitou ao conselho que aprove a correção para que os
motoristas possam receber diárias. A solicitação foi aprovada por
unanimidade; leia-se.... O Prof. Sérgio solicitou ao conselho que
aprove que os motoristas possam receber diárias. A solicitação foi
aprovada por unanimidade.

