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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2009 

 

Aos catorze dias do mês de outubro do ano dois mil e nove, nesta cidade de São Paulo, à Rua 

Botucatu, nº 740, no Anfiteatro Leitão da Cunha, reuniram-se os Senhores membros do Conselho 

Universitário da UNIFESP, sob a presidência do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Walter Manna 

Albertoni. Justificaram ausência os membros: Alba Lucia Bottura Leite de Barros, Antonio 

Carlos Lopes, Antonio José Lapa, Etelvino José Henriques Bechara, Fausto Miranda Junior, 

Janine Schirmer, José Luiz Gomes do Amaral, José Osmar Medina de Abreu Pestana, Latife 

Yazigi, Manuel Henrique Lente, Maria das Graças Barreto da Silva, Miguel Roberto Jorge, Póla 

Maria Poli de Araújo e Sergio Aron Ajzen. Participou da reunião como convidada a Srª Ana 

Maria Pitta, Diretora, em exercício, do Departamento de Recursos Humanos. Tendo os senhores 

conselheiros, assinado o livro de presença e, constatando-se quorum com 61 presentes o Magco. 

Reitor iniciou a reunião apresentando ata da sessão de 09/09/09 que foi aprovada sem ressalvas. 

informes: 1 – Comunicou que no dia 25/09 participou de encontro, em Diadema, com o Ministro 

da Educação - Fernando Haddad, acompanhado do Prefeito de Diadema – Mario Reali e da 

Diretora Acadêmica do Campus Diadema – Virginia Junqueira, que visitaram área da Conforja, 

onde será instalada parte do campus e apesar do atraso na liberação da área, acredita que em 

breve será solucionado. 2 – Disse que todos devem ter acompanhado pela imprensa as notícias 

sobre o cancelamento da prova do ENEM, como também que esse cancelamento não causará 

problemas no nosso vestibular que ocorrerá nos dias 17 e 18/12 para os 7 cursos que utilizarão o 

ENEM como uma das notas. Espera que tudo corra bem com a próxima prova agendada para os 

dias 05 e 06/12, pois 19 dos cursos utilizarão o ENEM como única etapa de seleção. 3 – 

Informou que o MEC se comprometeu, mediante ofício assinado pela Drª Maria Paula Dallari, 

enviar o montante para aquisição do prédio, situado a Rua Sena Madureira, onde será instalada a 

Reitoria, até o dia 15/12. Em virtude dessa mudança informou que na próxima reunião incluirá 

na pauta a instalação do campus Vila Clementino, que se encontra inserido no novo Estatuto, 

mesmo que este ainda não esteja totalmente aprovado, com a finalidade de organizar essa área 

administrativa. 4 – Comunicou que assinou Portaria nomeando Comissão que promoverá o 

processo eleitoral de escolha dos membros dos Órgãos Colegiados da UNIFESP, com eleição 

prevista para o início do mês de dezembro. 5 – Acadêmico Thiago Rocha de Paula, Presidente da 

Comissão de avaliação do sistema de cotas informou que nesses dois meses efetuaram reuniões e 

um debate, com as entidades de classe, no qual decidiram restringir as discussões em 3 

modalidades: sistema de cota mista, sistema de cota social ou cidadania e sistema de cota racial. 

Salientou que a Comissão retomará as discussões convidando especialistas na área. 6 – Magco. 

Reitor comunicou que no dia 20/10 participou de evento no Anfiteatro Leitão da Cunha, com 

Antigos Alunos da EPM, que contou com lançamento do Livro “Recortes da Memória”, 

organizado pelo Prof. Dante Marcello Claramonte Gallian, Editora Fap-UNIFESP. 7 – Informou 

que a Revista Acta Paulista de Enfermagem, periódico do Departamento de Enfermagem, foi 

indexada em outubro ao banco da base ISI Web of Knowledge. 8 – Magco. Reitor comunicou 

que o Prof. Daniel Sigulem aposentou no dia 09/09 e por se encontrar impedido de estar presente 

solicitou ao Prof. Nestor Schor fazer leitura de mensagem aos membros do Conselho 

Universitário que discorreu sobre sua vida profissional na UNIFESP, como também agradeceu a 

todos pelos desafios, frustrações e alegrias vividos durante todos esses anos e sugeriu recriar o 

Comitê de Informática da UNIFESP. Prof. Nestor disse que o Prof. Daniel Sigulem é um 

excelente exemplo de Professor Titular, doando sua competência e capacidade à Instituição. A 
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mensagem do Prof. Daniel foi bastante aplaudida pelos presentes e o Magco. Reitor disse que 

enviará ofício cumprimentando-o e agradecendo a sua contribuição a nossa Universidade. 

Informes dos campi: Campus Diadema: Profª Virginia Berlanga Campos Junqueira, Diretora 

Acadêmica do campus informou que os docentes, Douglas, Nivaldo e Werner, estão ajudando o 

Departamento de Engenharia para agilizar a execução dos projetos de construção no campus, que 

são altamente complexos. Comunicou que em reunião na Secretaria da Saúde, foi formalizado o 

convênio Pró-Saúde e no próximo ano poderemos oferecer estágio aos alunos, no quarteirão da 

saúde, supervisionado por professores do campus. Campus Baixada Santista: Prof. Nildo Alves 

Batista, Diretor Acadêmico do campus disse que estão vivendo a expectativa da abertura das 

propostas de licitação, no dia 19, para o término do prédio do “esqueleto”, contando que até o 

final de 2010 a obra já esteja terminada. Comunicou que existe a perspectiva da criação da Pós-

Graduação Lato Sensu, implantação esta já aprovada pela Pró-Reitoria de Extensão, 

incorporando a Residência Multiprofissional, como também a expectativa de aprovação pela 

CAPES da Pós-Graduação Stricto Sensu. Agradeceu o apoio das Pró-Reitorias de Extensão e 

Pós-Graduação nos projetos. Profª Helena Nader disse que gostaria de parabenizar o Conselho 

Universitário que muitas vezes está sendo criticado, mas sem a decisão ousada da expansão não 

teríamos os campi. Salientou que este ano estamos formando a primeira turma da Baixada 

Santista e que tem orgulho de pertencer antiga Escola Paulista de Medicina hoje Universidade 

Federal de São Paulo. Concluiu dizendo que tem certeza que o CONSU acertou na decisão, pois 

tem capacidade para olhar o futuro e não fazer proselitismo. Campus Guarulhos: Prof. Marcos 

Cezar de Freitas, Diretor Acadêmico do campus informou que as parcerias com conceito de 

tecnologia social prosperaram entre elas a mais significativa, com a Universidade Autônoma do 

México. Comunicou que o prédio que a Prefeitura de Guarulhos está cedendo e ficaria pronto em 

janeiro de 2010, as obras adiantaram e possivelmente vamos recebê-lo antes do prazo estipulado. 

Bairro Universitário: Prof. Paulo Pontes informou que realizará reunião no dia 16/10, com 

Secretário de Planejamento da Prefeitura de São Paulo, Michel Shalem, para dar andamento ao 

projeto do Bairro Universitário, pois temos mais de dez itens pendentes e necessitamos cobra-

los. ORDEM DO DIA: 1 – Osasco – Informações e substituição de curso: Prof. Nildo Alves 

Batista, Vice- Pró-Reitor de Graduação, lembrou que a cessão do prédio de Osasco por 5 anos, 

com renovação, está em fase de aprovação de documentos, mas se não houver condições 

apropriadas, inclusive com liberação de docentes e servidores Técnico – Administrativos, não 

daremos andamento ao projeto. Esclareceu que, foi nomeado para pensar no projeto pedagógico 

do campus, na área de ciências sociais aplicadas. Demonstrou a estrutura, os cursos já aprovados 

e como a área Comércio Exterior se caracteriza como tecnologia e aparece no curso de 

Administração como habilidade, tendo em vista esses argumentos a Pró-Reitoria de Graduação 

solicita a substituição do curso de Comércio Exterior por Ciências Atuariais, que compreende em 

análise de risco de mercado. Após várias ponderações a substituição do curso de Comércio 

Exterior pelo curso de Ciências Atuariais para o campus Osasco foi aprovado pela maioria e 3 

abstenções. 2 – Homologações de resultados e reaberturas de Concursos Públicos – vagas 

Reuni: Srª Ana Maria Pitta, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, em exercício 

apresentou os resultados de concurso público para Professor Adjunto – vagas REUNI, 

homologados ad referendum pelo Magco. Reitor, como também os que não tiveram candidatos 

aprovados e terão que ser reabertos: Campus Vila Clementino: Tecnologia da Informação II e 

Química Tecnológica. Campus Guarulhos: História da Arte, Subárea: Antropologia da Arte e 

História da Arte pré-colonial e indígena; História da Arte, Subárea: História da Arte Ocidental 

Século XIX e História da Arte, Subárea: Sociologia da Arte (com ênfase em artes visuais). 
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Campus Baixada santista: Ciências Sociais e Humanas, Subárea: Desenvolvimento Humano; 

Serviço Social, Subárea: Filosofia; Serviço Social, Subárea: Ciências Sociais; Serviço Social, 

Subárea: Psicologia Social; Psicologia, Subárea: Psicologia e Trabalho; Psicologia, Subárea: 

Psicologia Hospitalar e Psicossomática e Terapia Ocupacional, Subárea: Terapia Ocupacional 

nos processos de inclusão. Campus Diadema: Biologia, Didática e Computação. Reabertura de 

Concursos: Campus Baixada Santista: Terapia Ocupacional, Subárea: Terapia 

Ocupacional/Campo Social; Educação Física, Subárea: Psicologia aplicada à Educação Física, 

Atividades alternativas, Supervisão de estágios e de trabalho em saúde; Terapia Ocupacional, 

Subárea: Processos de Inclusão; Educação Física, Subárea: Gestão e Organização em Educação 

Física e Saúde e Tópicos em Educação Física e Saúde, Supervisão de Estágios e de Trabalho em 

Saúde. Campus Guarulhos: Pedagogia, Subárea: Fund. Teóricos e Práticos do Ensino da 

História na Ed.Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; Pedagogia, Subárea: 

Fund.Teóricos e Práticos do Ensino da Arte na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental; Pedagogia, Subárea: Fund.Teóricos e Práticos de Cultura Corporal na Escola de 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; Pedagogia, Subárea: Fund.Teóricos e 

Práticos do Ensino de Ciências na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; 

Pedagogia, Subárea: Fund.Políticos e Pedagógicos da Educação Infantil; Pedagogia, Subárea: 

Educação Bilingue: Libras/Língua Portuguesa e Pedagogia, Subárea: Psicologia e Educação. 

Campus Diadema: Análise e Controle de Processos; Química Ambiental; Matemática; Projeto 

de Processos Químicos e Instalações Industriais e Filosofia. Após muitas discussões sobre a 

elaboração dos editais foi decidido que as comissões se reuniriam para proposta sobre a 

elaboração dos Editais. Colocados em votação os resultados de concurso público homologados 

ad referendum pelo Magco. Reitor, como também os que não tiveram candidatos aprovados e 

terão que ser reabertos foram aprovados por unanimidade. 3 - Prof. Substituto – Curso de Libras: 

Prof. Nildo Alves Batista, Vice Pró-Reitor de Graduação, esclareceu que temos necessidade 

premente de contratar um professor para ministrar área de libras, em virtude de ação de Juiz de 

São José dos Campos. Prof. Manoel Girão, Chefe de Gabinete, complementou que necessitamos 

do Professor para os cursos que tem como disciplina obrigatória um Curso de Libras, Pedagogia, 

Fonoaudiologia e todas as licenciaturas, que não vem sendo oferecido em função de não termos 

professores na área, ou candidato inscrito em concurso recém realizado, o que motivou 

solicitação de providências por parte do Ministério Público da cidade de São José dos Campos. 

Salientou que estamos tentando o Comissionamento de um professor da prefeitura, mas em 

paralelo para resolver o problema sugere a contratação de um professor substituto, com nível 

superior, até que o concurso seja reaberto. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 

unanimidade. 4 – Proposta da Comissão de vagas: Profª Rosana Fiorini Puccini, Presidente da 

Comissão de vagas, apresentou os critérios da Comissão após 11 reuniões que foram realizadas 

de 22/07 a 02/10, sendo que os representantes dos grandes grupos realizaram outras reuniões. 

Essas reuniões envolveram levantamento de dados que foram fundamentais para subsidiar a 

Comissão e verificar a possibilidade dos indicadores, partindo das 3 experiências anteriores de 

distribuição de vagas e que apresentam com maior clareza possível o que os Departamentos 

fazem. Agradeceu a todos que colaboraram para levantamentos desses dados: Titulares – 

atualmente corresponde a aproximadamente 13% do Campus Vila Clementino. A Comissão 

considera que não devem ser utilizadas todas as vagas para não limitar as possibilidades de 

concursos nos novos campi. 1 -Reservar 3 professores equivalentes (5%) para substitutos – 

reposição de perdas recentes e temporárias, reforços específicos: 6/20h a 3/40h. 2 - Recompor o 

quadro recente – 2005/2007 (considerando o maior número desse período – dez/2005 a jun/2007) 
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– 33 professores equivalentes. 3 - Correção para departamentos com grandes perdas históricas – 

1 professor equivalente para departamentos com perda >15%, mesmo após a recomposição = 5 

professores equivalentes. 4. - Situações especiais – demandas/ novas áreas dos 

departamentos/órgãos complementares – 10 professores equivalentes (critérios qualitativos, a 

partir dos documentos encaminhados pelos departamentos e pró-reitorias). Número atual de 

professores: 46/nov de 2008 + 27/1º sem. 2009 = total – 73. Deve ser feito ajuste considerando o 

número de cargos (a verificar). Lembrar que 20h – ½ professor equivalente, 40h – 1 professor 

equivalente e DE – 1,55 professor equivalente. Critérios: 1. Atividade na graduação – 1/3 das 

vagas; 2. Atividade de extensão – 1/3 das vagas; 3. Atividade de pós-graduação/pesquisa – 1/3 

das vagas. Grupos de departamentos: 1 - Básicos (8 departamentos) – 1/3 das vagas; 2 - Clínicos 

(17 departamentos) – 2/3 das vagas. Exemplo: Se tivermos 18 vagas: 6 com base no critério 

graduação, 6 com base no critério extensão e 6 com base no critério pós/pesquisa. Das 6 de cada 

critério – 2/básicas e 4/clínicas. Critério – Carga horária Graduação: 1/3 das vagas separadas 

proporcionalmente por 2 grupos de deptos (básicos e clínicos): 1 - Carga Horária 

Graduação/Docente. Considerar 4 fontes de dados: 1.1. carga horária aluno no 

departamento/número de docentes - Pontuação – 12/10/8/6; 1.2. carga horária docente do 

departamento (X número de grupos, isto é repetições)/número de docentes - Pontuação – 

12/10/8/6; 1.3. número de projetos de iniciação científica orientados por docente e concluídos no 

triênio (2006-2008)/número de docentes - Pontuação – 6/4/2/1; 1.4. carga horária em disciplinas 

eletivas X número de alunos (2008/2009)/número de docentes. Pontuação – não definida/ 

proposta do CTA. Graduação – se existirem 6 vagas serão 2 para departamentos básicos com 

maior pontuação neste critério e 4 para os departamentos clínicos com maior pontuação neste 

critério. Atividade Extensão: Considerar 5 fontes de dados: 2.1. carga horária de 

residentes/número de docentes do depto - Pontuação – 12/10/8/6; 2.2. carga horária de 

especializandos / número de docentes do depto; (pagos/não pagos) - Pontuação – 6/4/2/1; 2.3. 

carga horária de aperfeiçoamento/número de docentes do depto; (pagos/não pagos) - Pontuação – 

6/4/2/1; 2.4. carga horária projetos+programas sociais/número de docentes do depto - Pontuação 

– 4/3/2/1; 2.5. Assistência (número de atendimentos/número de docentes do depto) - Pontuação – 

não definida / proposta do CTA. Extensão – se existirem 6 vagas serão 2 para departamentos 

básicos e 4 para os departamentos clínicos com maior pontuação. 3. Atividade pós-graduação e 

pesquisa: Considerar 5 fontes de dados – triênio 2006-2008: 3.1. número de doutorados 

concluídos/número de docentes do depto - Pontuação: 12/10/8/6; 3.2. número de mestrados 

acadêmicos concluídos/número de docentes do depto - Pontuação: 10/8/6/4; 3.3. número de 

publicações ISI/número de docentes do depto - Pontuação: 12/10/8/6; 3.4. número de 

publicações MEDLINE/número de docentes do depto - Pontuação: 10/8/6/4; 3.5. número de 

publicações SCIELO/número de docentes do depto - Pontuação: 8/6/4/2; 3.6. número de livros e 

capítulos de livros/número de docentes do depto - Pontuação: 6/4/2/1. Pós-graduação / pesquisa 

– se existirem 6 vagas serão 2 para departamentos básicos e 4 para os departamentos clínicos 

com maior pontuação neste critério. Depois dessa distribuição, as vagas (aposentadoria, 

falecimento ou exoneração) devem voltar parcial ou integralmente para o departamento? 

Proposta da comissão: a) departamento com menos de 30 docentes – de cada 5 vagas/retorna 4 e 

a outra vai para a UNIFESP/comissão de vagas para discussão; b) departamento com 30 ou mais 

– de cada 4 vagas/retorna 3 e a outra vai para a UNIFESP/comissão de vagas para discussão. 

Profª Rosana Fiorini Puccini agradeceu a participação expressiva dos componentes da Comissão 

em todas as reuniões. Magco. Reitor salientou que o assunto é muito importante para todos os 

Departamentos e não pretendemos discuti-lo rapidamente. Disse que vamos agendar uma reunião 
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extraordinária só para esse assunto da mesma forma que vamos agendar reuniões extraordinárias 

para discutir o Estatuto. Foram feitos alguns questionamentos e sugestões e em seguida agendada 

reunião extraordinária para o dia 21/10, às 8:00 horas. 5 – Reforma do Estatuto: Prof. Ricardo 

Luiz Samith, Presidente da Comissão de Reforma do Estatuto, apresentou resumo das reuniões e 

atividades da Comissão de Reforma do Estatuto. Apresentou o texto a ser aprovado como 

também as propostas alternativas sugeridas no II Fórum de debates nos dias 18 e 19/09 e 03/10 e 

que foram aprovadas se atingissem aprovação de no mínimo 30% do público presente. Salientou 

que haverá ainda uma última reunião da Comissão para ajuste do texto. Em seguida foi decidido 

que haverá reuniões extraordinárias todas as quartas-feiras, a partir do dia 28/11 para votar as 

alterações estatutárias. Profª Helena Bonciani Nader solicitou constar voto de louvor a toda 

Comissão e a secretária Eunice Akiyama. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a 

reunião. 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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