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PAULO

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e cinco,
nesta cidade de São Paulo, à Rua Botucatu, 740 no Anfiteatro
“Moacir de Pádua Vilela”, 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. Com a presença de 26 membros, a
reunião foi iniciada com o seguinte INFORME: 1) O Prof. Sérgio
informou que estão ocorrendo alguns problemas com assaltos e
que existe uma ronda informal do serviço de segurança. Informou
ainda que terá uma reunião com o subprefeito para ver se
conseguimos melhorar a iluminação e o que podemos fazer é
tentar assegurar a chegada e a saída do pessoal. Salientou que
durante todo o dia é impossível pois não há contingente
suficiente. ORDEM DO DIA: No primeiro item, O Prof. Sérgio
colocou em discussão os dois recursos apresentados à comissão
de vagas em razão da supressão de vaga para o Departamento de
Diagnóstico por Imagem e para o Departamento de Ginecologia.
O Prof. Orlando disse que os departamentos podem defender o
seu pedido e que cabe ao CTA julgar se vai ser deferido ou não. O
Prof. Manoel Girão chefe do Departamento de Ginecologia
explicou que o relatório foi entregue em atraso, que é
responsabilidade dele e isto ocorreu devido a sobrecarga de
atividades. Solicitou que se reconsidere e se reavalie pois o fato
ainda não foi confirmado. O Prof. Jacob Szejnfeld leu a carta que
foi encaminhada à comissão solicitando que fosse reconsiderada
a decisão relacionada à falta de resposta do Departamento de
Diagnóstico por Imagem e informou alguns fatos que
contribuíram para que não houvesse o preenchimento do
formulário em tempo hábil. Após discussões e sugestões dos
membros o Prof. Sérgio colocou em votação os recursos dos
departamentos e por 17 votos a favor, 4 votos contra e 3
abstenções foi mantida a posição do CTA. No segundo item, O
Prof. Orlando apresentou os critérios sugeridos para a
distribuição das vagas atuais pela comissão. Disse que a
comissão recomenda que para a distribuição de vagas futuras
haja uma reavaliação desses critérios. Apresentou em seguida o
ranking ponderado de todos os departamentos. O Prof. Manoel



Girão informou que a parte da assistência do Departamento de
Ginecologia está errada. A Profa. Rosemarie Andreazza solicitou
que constasse em ata que este processo teve início no ano
passado e que a Associação dos Docentes, a qual ela representa
na comissão, teve um papel importante quando propôs um
instrumento e critérios que ultrapassem o critério único da
produção científica na forma de divulgação ou de publicações
científicas, que estas devem ser incluídas e que devem ter um
peso importante, mas que a universidade é constituída também
por outras atividades tão importantes quanto e portanto devem
ser consideradas. Afirmou que a construção deste instrumento
foi um processo coletivo e de consenso e continuou sendo
bastante democrático e coletivo na medida que o CTA assumiu
esta discussão. Então, nós da Associação dos Docentes tivemos
um papel importante para estar chegando neste resultado que
esperamos que venha ser inclusive aprimorado, ele precisa sem
dúvida nenhuma de algumas correções, aprimoramentos e isto
deverá ser constante na forma de um processo. Quando trabalho
em avaliação eu sempre vou imaginar isto na forma de um
processo, este instrumento não se fecha, a gente vai ter que estar
sempre revendo e repensando porque a universidade vai
crescendo e novas coisas vão acontecendo. O Prof. Orlando em
nome da comissão agradeceu a ajuda do Sr. Marcello do CAIDI.
Após discussões e sugestões dos membros o Prof. Sérgio colocou
em votação a forma de distribuição apresentada pela comissão,
desde que seja realizada uma revisão e que não sejam incluídos
dados novos, somente correções que forem pertinentes. A
proposta foi aceita por unanimidade. A comissão informou que o
material utilizado ficará na Pró-Reitoria de Administração e será
realizado um plantão para correção das informações. Nada mais
havendo para tratar e estando todos de acordo a reunião foi
encerrada. Para constar,...............................................................
.....................................................................................................


