ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
PAULO
Ao primeiro dia do mês de novembro 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 Prof.
Durval Rosa Borges. Tendo os membros assinado o livro de
presença e não constatando quorum com apenas 11 presentes, o
Prof. Durval aguardou até às 08:30 horas e em segunda chamada
iniciou a reunião com INFORMES: 1) O Prof. Durval informou
sobre o fórum “Novos caminhos da Unifesp” que ocorrerá em
dezembro. Fez um breve relato sobre a história da universidade,
sua organização e a expansão, para que os departamentos
possam se preparar para participar do fórum. 2) O Prof. Bordim
informou que foi constituída uma comissão pela Reitoria para
estudar a transformação do Grupo Multidisciplinar de Oncologia
– GMO em um possível departamento. Esta comissão é formada
por membros que de alguma forma atendem ou fazem parte de
atendimentos oncológicos de diversos departamentos. Esta
comissão irá agregar idéias de colegas de outras áreas que
estejam interessados em dar opiniões e sugestões e está divida
em subcomissões, que analisaram o problema de ensino na
graduação, como equacionar a residência médica, a assistência
organizada, uma área adequada para os pacientes e a área de
pesquisa. Disse ainda que a comissão está aberta a sugestões. O
Prof. Durval disse que a idéia de passar o informe é para que
cada departamento leve ao seu conselho e discuta. ORDEM DO
DIA: No primeiro item, Aprovação do regimento do
Departamento de Ciências da Saúde do Campus Baixada
Santista: A Profa. Rosana Machin disse que o regimento foi
reestruturado respeitando o regimento e estatuto da Unifesp e
considerando a especificidade. O Prof. Durval disse que o
regimento passou novamente pela Procuradoria e aparentemente
não existe conflito com o estatuto o regimento. Disse ainda que
existem algumas coisas que são inovadoras mas não estão em
conflito. A Profa. Yara Michelacci fez algumas sugestões: No
artigo 1° “O DCS é uma das unidade didática e científica
encarregada do ensino, da pesquisa e da extensão, no Campus
Baixada Santista da UNIFESP”. Retirar o das...Artigo 5° Parágrafo

1° “As reuniões ordinárias do Conselho do Departamento
ocorrerão uma vez por mês, com data e horário previamente
fixados”. Colocar o número de reuniões por semestre ou ano.
Sugeriu que nos artigos 16, 17 e 18 seja repetida a palavra
consulta prévia. O Prof. Hélio Takahashi sugeriu que no artigo 23
ao invés de: “O mandato da Chefia terá duração de 3 anos, sendo
permitida uma única recondução consecutiva” trocar para O
mandato do Chefe e do Vice Chefe. O Prof. Durval sugeriu a
Profa. Rosana Machin que anote as sugestões, discuta com o
departamento e depois encaminhe a redação final para a
Pró-Reitoria e colocou em votação o regimento que foi aprovado
por 22 votos a favor com 1 abstenção do Prof. Paulo Pontes por
não concordar com o nome do departamento. 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.

