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

PAULO

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e cinco, nesta
cidade de São Paulo, à Rua Botucatu, 740 no Anfiteatro “Nader
Wafae”, 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 26 membros, a reunião foi iniciada
com ORDEM DO DIA: No primeiro item, O Prof. Sérgio explicou
que esta reunião é para discutir a realização dos concursos.
Informou que houve um prolongamento do período de inscrição
sendo de 15 a 60 dias, que este assunto foi discutido na reunião
de Pró-Reitores e que após ouvir a comissão de bancas houve
uma anuência para este prolongamento. Solicitou permissão ao
conselho para que as bancas sejam aprovadas ad referendun. A
Profa. Helena Nader lembrou aos chefes departamentos que as
bancas só poderão ser encaminhadas após o término das
inscrições e que isto é mais um motivo para esta adiamento.
Informou que para a composição da banca não pode haver
conflito de interesse de acordo com a decisão do Consu, ou seja,
orientador, co autoria, sociedade e que o presidente da banca tem
que ser um professor titular. Disse que é obrigatório para a
banca doutorado e em casos excepcionais podem existir
professores que tenham o notório saber, mas neste caso tem que
ser pedido o reconhecimento ao CONSU. O Prof. Daniel Sigulen
questionou se o período de recesso conta como dias úteis para
realização do concurso. O Prof. Sérgio informou que irá fazer uma
solicitação a Procuradoria sobre os dias de recesso, se um
candidato pode assistir ao concurso do outro e se a ordem de
realização do concurso é a de inscrição. Solicitou que os
departamentos façam a reserva dos anfiteatros com a
Pró-Reitoria de Graduação. 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.


