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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
Edital nº 34/2021/PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
EDITAL Nº 34/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA OBTENÇÃO DE PATROCÍNIO PARA ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
CORRELATOS NECESSÁRIOS À REORGANIZAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CENTRO DE LONGEVIDADE DA UNIFESP

CONSIDERANDO o papel da Universidade no desenvolvimento cien ﬁco, na pesquisa, na capacitação cien ﬁca e tecnológica, e na inovação por meio do ensino,
pesquisa, extensão e desenvolvimento ins tucional, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Ins tucional – PDI Unifesp 2016-2020, conforme Diretrizes 4, 5 e
6;
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento e qualiﬁcação da infraestrutura universitária, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Ins tucional – PDI
Unifesp 2016-2020 - Diretriz 11;
CONSIDERANDO que o Plano Diretor de Infraestrutura - PDInfra do Campus São Paulo iden ﬁcou a necessidade de concepção de modelo de gestão que envolva,
sobretudo, a reunião das a vidades dispersas pelo bairro onde se localiza o campus, a reforma e ampliação dos imóveis próprios para o seu melhor aproveitamento,
bem como a construção de novos edi cios, com a ﬁnalidade de concentrar as a vidades, reduzir o custeio do campus e promover a convergência na produção de
conhecimento;
CONSIDERANDO os custos de implementação da polí ca de imóveis apontada no PDInfra do Campus São Paulo, as restrições orçamentárias atuais ao setor público e
o interesse da UNIFESP em buscar oportunidades de parcerias para viabilizar projetos, obras e serviços no Campus;
CONSIDERANDO a necessidade de contratar uma empresa com capacidade técnica na área de licitações e chamamentos de Concessão e Parcerias;

A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP divulga a abertura do Edital de Chamamento público para obtenção de patrocínio para o Estudo de Viabilidade para
Implantação da Infraestrutura e Serviços Correlatos Necessários à Reorganização, Requaliﬁcação, Ampliação, Manutenção e Gestão do Centro de Longevidade da
Unifesp/Campus São Paulo a ser desenvolvido por empresa a ser licitada.
Este certame obedecerá a Resolução do Conselho Universitário da Unifesp n° 168 de 13 de fevereiro de 2019 que estabelece a regulamentação para Doações e
Patrocínios no âmbito da Unifesp, o disposto nas Leis n.º 8.666/93, n.º 9.784/94, n.º 13.019/2014 e n.º Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como as demais
normas que dispõem sobre a matéria.

1. OBJETO
1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a captação de recursos ﬁnanceiros, por meio do patrocínio de empresas públicas e/ou privadas para a realização
do Estudo de Viabilidade para Implantação da Infraestrutura e Serviços Correlatos Necessários à Reorganização, Requaliﬁcação, Ampliação, Manutenção e Gestão do
Centro de Longevidade da Unifesp/Campus São Paulo (Anexo IV) - Estudo de Viabilidade a ser desenvolvido por empresa a ser licitada.
1.2. As ins tuições interessadas em patrocinar o Estudo de Viabilidade atuarão contribuindo com 30% dos custos do serviço, na forma de recursos ﬁnanceiros para
viabilizar o objeto descrito no item 1.1.
1.3. Os demais 70% serão custeados pela empresa vencedora do processo licitatório decorrente dos Estudos realizados, concluindo, dessa forma, a remuneração
completa do objeto.
1.3.1. Caso não haja vencedor no certame, a empresa a ser licitada não receberá a parcela restante, sob seu ônus e risco, conforme será estabelecido em contrato
entre as partes (Unifesp, Patrocinador(es) e Contratado).
1.3.2. Este valor não integra o patrocínio previsto neste edital.
1.4. O patrocínio se dará em conformidade com as contrapar das previstas neste Edital, e em atendimento das demais exigências.
2. DO ESTUDO DE VIABILIDADE
2.1. O Estudo de viabilidade será dividido em etapas e terá como produto:
a) Produto 1 – Plano de Trabalho e Análise dos Estudos Entregues;
b) Produto 2 – Estudo Viabilidade Técnica-Operacional;
c) Produto 3 – Estudo Viabilidade Econômico-ﬁnanceira;
d) Produto 4 – Estudo Viabilidade Jurídica-Ins tucional;
e) Produto 5 - Mapeamento de Potenciais Interessados, Market Sounding e Roadshow;
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f) Produto 6.1 – Apoio à Consulta e Audiência Pública; e
g) Produto 6.2 – Apoio à fase de licitação.
3. DO INVESTIMENTO
3.1. O custo es mado para a elaboração do Estudo de Viabilidade do objeto descrito no item 1.1 é de R$ 1.000.083,33 (um milhão, oitenta e três mil e trinta e três
centavos), sendo que o patrocínio será igual à 30% do valor global deﬁnido em contrato da Unifesp com a empresa a ser licitada.
3.2. O inves mento es mado do patrocínio é de R$ 300.025,00 (trezentos mil e vinte e cinco reais).
3.3. O valor da cota padrão será igual a ⅓ (um terço) do valor do inves mento mencionado no item 3.2.
3.4. Os interessados em patrocinar o Estudo de Viabilidade poderão optar por quantas cotas verem interesse.
4. DAS CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS PELA UNIFESP
4.1. Os interessados em patrocinar o Estudo de Viabilidade podem optar pela concessão de patrocínio, em conformidade com o número de cotas e seus respec vos
valores e contrapar das, previstos a seguir:
Tabela 1: Contrapar das de acordo com o número de cotas-padrão adquiridas para patrocínio do Estudo de Viabilidade para Implantação da Infraestrutura e
Serviços Correlatos Necessários à Reorganização, Requaliﬁcação, Ampliação, Manutenção e Gestão do Edi cio Centro de Longevidade da Unifesp

Contrapar da

1
Cota

2
Cotas

3
Cotas

Apresentação da logomarca do patrocinador em Caderno de divulgação do empreendimento - a aplicação da marca terá tamanho
proporcional ao número de cotas adquiridas

x

x

x

Apresentação da logomarca do patrocinador em vídeo de divulgação do empreendimento - a aplicação da marca terá tamanho
proporcional ao número de cotas adquiridas

----

x

x

Menção de agradecimento nos órgãos colegiados da Unifesp referente à divulgação do sucesso do chamamento público: Conselho
Universitário, Conselho de Campus e Congregações da Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem

x

x

x

Citação do nome do patrocinador nas apresentações realizadas pela Unifesp na divulgação dos ESTUDOs e no cias decorrentes da
contratação para o empreendimento

x

x

x

Citação do nome do patrocinador em placa a ser instalada na inauguração do Edi cio - a aplicação da marca terá tamanho proporcional ao
número de cotas adquiridas

x

x

x

Citação do nome e logomarca do patrocinador em placa a ser instalada em local de ampla visibilidade do campus - a aplicação da marca
terá tamanho proporcional ao número de cotas adquiridas

----

----

x

Realização de visita(s) guiada(s) no empreendimento para convidados do patrocinador (até 10 pessoas por grupo, dependendo do local da
visita)

1
visita

2
visitas

3
visitas

Divulgação das no cias relacionadas ao ESTUDO nas redes sociais da Unifesp, conforme polí ca ins tucional

x

x

x

4.2. O prazo para cumprimento das contrapar das será de até um ano após inauguração do empreendimento, quando aplicável.
5. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
5.1. Poderão par cipar como patrocinadores do Estudo de Viabilidade, as empresas públicas e privadas interessadas em associar sua imagem ao projeto.
5.2. Encontram-se impedidas de par cipar empresas que:
a) Estejam com restrições cadastrais ou impedidos de contratar com a Administração Pública;
b) Detenham, entre seus dirigentes, cônjuges, companheiros ou parentes até o segundo grau de dirigentes da Unifesp;
c) Atentem contra o meio ambiente e a dignidade humana nas condições de trabalho, respondendo a condenações nestas áreas.
d) Par ciparão do certame rela vo à execução do projeto de Estudo de Viabilidade e na concessão para construção do Centro de Longevidade.
6. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. Os interessados deverão preencher e encaminhar para o e-mail indicado abaixo (item 6.2) os seguintes documentos:
I - Formulário de Requerimento (Anexo I): Juntamente ao formulário deverão ser anexados: a) cópia do contrato social da empresa; b) número de inscrição no CNPJ.
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II - Carta de Intenção (Anexo II): Impressa em papel mbrado da empresa, sem emendas ou rasuras que prejudiquem sua legibilidade ou auten cidade, devidamente
datada e assinada pelo(s) representante(s) da empresa, com iden ﬁcação legível do(s) signatário(s). A carta deverá apresentar as qualiﬁcações técnicas da empresa;
6.2. A documentação (item 6.1) deverá ser encaminhada para o e-mail patrocinioestudosdeviabilidade@unifesp.br contendo os dizeres “Patrocínio para o Estudo de
Viabilidade do Centro de Longevidade”, no campo “assunto”.
6.3. O prazo de envio da documentação é de 15 de fevereiro de 2021 a 16 de março de 2021, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e
conveniência da Administração.
7. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO
7.1. A documentação enviada pelos interessados será analisada por uma Comissão designada, que concluirá pelo deferimento ou indeferimento dos requerimentos
apresentados, de acordo com o interesse e conveniência da Unifesp.
7.2. Será adotado como critério de classiﬁcação a ordem de inscrição por data e hora de envio on line das propostas deferidas.
7.3. Serão escolhidas até três empresas patrocinadoras por empreendimento, seguindo a ordem de inscrição.
7.3.1. Caso o patrocinador não assine o termo de patrocínio no prazo de 5 (cinco) dias, ou haja rescisão posterior, será convocado o próximo patrocinador respeitando
a ordem de classiﬁcação.
7.4. O resultado da seleção será publicado em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições no site da Unifesp.
7.5. Pedidos de recurso deverão ser apresentados em até três dias úteis após a data da divulgação do resultado, nos mesmos termos do item 6.2.
7.6. Será celebrado um contrato entre as partes, conforme modalidade da licitação a ser adotada para a contratação da empresa responsável pelo estudo.
8. DO RECEBIMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DO PATROCÍNIO
8.1. Será celebrado um termo de patrocínio entre Unifesp e Patrocinador (Anexo III).
8.2. Após conclusão da licitação para contratação da empresa que fará o Estudo de Viabilidade será celebrado um contrato entre as partes (Unifesp, Patrocinador(es)
e Contratado), conforme modalidade da licitação adotada.
8.3. O pagamento do valor da(s) cota(s) de patrocínio na forma de recurso ﬁnanceiro deverá ser feito pela(s) empresa(s) patrocinadora(a) selecionada(s) diretamente
à empresa a ser contratada, nos termos do contrato que será celebrado entre as partes.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1. Os interessados deverão conhecer o presente Edital, cer ﬁcar-se de que preenchem os requisitos exigidos, e analisar a viabilidade de ofertar a proposta de
patrocínio.
9.2. Solicitações de informações adicionais ou pedidos de esclarecimentos que se façam necessários deverão ser subme dos à Unifesp pelo endereço
patrocinioestudosdeviabilidade@unifesp.br. Mensagens dessa natureza deverão conter os dizeres “Dúvidas: Edital Patrocínio 34/2021”, no campo “assunto”.
9.3. É obrigação única e exclusiva dos interessados o acompanhamento dos comunicados e bole ns de esclarecimentos emi dos pela Unifesp.
9.4. As empresas interessadas em adquirir a cota de patrocínio ﬁcarão responsáveis por fornecer a logomarca em alta deﬁnição que será inserida nos materiais de
divulgação do evento, conforme descrito nas contrapar das, não tendo a UNIFESP qualquer responsabilidade pelas peças publicitárias adquiridas.
9.5. A submissão da documentação solicitada e aderência a cota de patrocínio implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital de Chamamento
Público, não podendo ser alegado o seu desconhecimento sob qualquer hipótese.
9.6. O patrocinador não terá direito a opinar no Estudo de Viabilidade, tão pouco, terá qualquer privilégio de acesso ao produto do Estudo.
9.7. A ﬁm de evitar o conﬂito de interesse, o PATROCINADOR está ciente que não poderá par cipar do futuro certame rela vo à execução do projeto descrito neste
edital.
9.8. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Planejamento da Unifesp (ou comissão).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2021

Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili Reitora
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

ANEXO I
Formulário de Requerimento
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PATROCÍNIO

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP
Assunto: Proposta de Patrocínio – Edital nº 34/2021
https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=636417&infra_sistema=10…

3/6

18/02/2021

SEI/Unifesp - 0569179 - Edital

Prezados Senhores,
Para que se realize os Estudos de Viabilidade para Implantação da Infraestrutura e Serviços correlatos necessários à Reorganização, Requaliﬁcação, Ampliação,
Manutenção e Gestão de Imóveis de domínio da Unifesp - Centro de Longevidade do campus São Paulo, a empresa
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(nome completo da empresa), CNPJ nº........................................................., apresenta sua proposta para par cipação no Edital de Chamamento Público visando a
obtenção de Patrocínio para o Estudo. A empresa declara, para os devidos ﬁns, que não se enquadra nos casos previstos no item 5.2 do referido edital.
Atenciosamente,

Assinatura
CIDADE,

de

de 2021.

Nome do(s) Responsável(s):
Data: / /
Telefone: ( )

ANEXO II

CARTA DE INTENÇÃO DE PATROCÍNIO

(Nome da Empresa), inscrita no CNPJ xxxxxxx, estabelecida (endereço), na cidade de xxxxxx (xxxxx), vem por meio desta, através de seu representante legal,
manifestar o interesse em patrocinar o Estudos de Viabilidade para Implantação da Infraestrutura e Serviços correlatos necessários à Reorganização, Requaliﬁcação,
Ampliação, Manutenção e Gestão do Centro de Longevidade da Unifesp.
Atenciosamente, Assinatura
CIDADE,

de

de 2021.

Nome do(s) Responsável(s):
Data: /

/

Telefone: ( )

ANEXO III
TERMO DE PATROCÍNIO

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP, autarquia federal de ensino superior, criada conforme Lei nº 8.957 de 15/12/1994, com sede na Rua Sena
Madureira, nº 1.500, 5º Andar, Vila Clemen no, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.453.032/0001-74, neste ato representada por sua Magníﬁca
Reitora, Profa. Dra Soraya Soubhi Smaili, doravante denominada PATROCINADA e;
XXXXXX, com sede na XXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXX e Inscrição Estadual nº. XXX, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo xxxxxxx, doravante
denominado PATROCINADOR, resolve celebrar o presente Termo de Patrocínio, nos termos do Edital de Chamamento Público nº 34/2021 que obedecerá às cláusulas
e condições abaixo es puladas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Termo tem por objeto a concessão de Patrocínio à PATROCINADA obje vando a realização do Estudo de Viabilidade para Implantação da
Infraestrutura e Serviços Correlatos Necessários à Reorganização, Requaliﬁcação, Ampliação, Manutenção e Gestão do Centro de Longevidade da Unifesp/Campus São
Paulo - Estudo de Viabilidade que será elaborado por empresa a ser contratada após o sucesso desta chamada pública.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA
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2.1. O presente Termo terá vigência de xxx meses a par r da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, ou até que seja efetuado o
pagamento do patrocínio.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR
3.1. O PATROCINADOR aderiu xxx COTA do Edital de Chamamento Público nº 34/2021, descrita no item 4, contribuindo com a quan a de R$ xxxx (xxxxx), que deverá
ser repassada diretamente à empresa contratada pela PATROCINADA, nos termos do contrato que será ﬁrmado posteriormente entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO
4.1. O valor especiﬁcado na Cláusula Terceira acima mencionado será pago pelo PATROCINADOR diretamente à CONTRATADA, nos termos do contrato que será
celebrado entre PATROCINADA, PATROCINADOR e empresa contratada.
CLÁUSULA QUINTA: DA CONTRAPARTIDA E USO DA MARCA
5.1. Em contrapar da ao patrocínio ora concedido, a PATROCINADA se compromete a cumprir com o previsto na cláusula quarta do Edital de Patrocínio 34/2021.
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADA
6.1. Publicar o extrato do Termo de Patrocínio no Diário Oﬁcial da União, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.
6.2. Cumprir com as contrapar das indicadas na cláusula quinta.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO PATROCINADOR
7.1. Pagar os valores acordados na Cláusula Terceira, diretamente à empresa responsável pelo Estudo de Viabilidade, conforme Cláusula Quarta.
7.2. Disponibilizar e autorizar o uso da sua logomarca no prazo e formato solicitado pela PATROCINADA, para cumprimento da cláusula quinta.
CLÁUSULA OITAVA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
8.1. Nenhuma das partes será responsável ou será considerada faltosa pelo descumprimento de qualquer cláusula deste Termo, se impedida de desempenhar suas
obrigações por mo vos de força maior ou caso fortuito, incluindo, mas não se limitando a, greves, incêndios, terremotos, guerras ou outras con ngências além da
previsão ou controle das partes.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1. Cons tuem mo vos para rescisão deste Termo:
a) O descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste Termo;
b) O cancelamento do Estudo de Viabilidade por qualquer mo vo, mesmo que por caso fortuito ou força maior.
9.2. Com a rescisão do contrato, mo vada por qualquer dos mo vos acima, ﬁcará a PATROCINADA desobrigada da u lização da logomarca do PATROCINADOR.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Fica vedada às partes a cessão ou transferência a terceiros de qualquer obrigação ou direito decorrente do presente Termo, sem prévia concordância por escrito
da outra parte.
10.2. A tolerância de uma parte para com a outra, rela vamente ao descumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas, não será considerada novação ou
renúncia a qualquer direito, cons tuindo mera liberalidade, que não impedirá a parte tolerante de exigir da outra o ﬁel cumprimento do presente Termo, a qualquer
tempo.
10.3. O presente Termo não poderá ser alterado ou modiﬁcado, exceto por meio de termo adi vo por escrito e assinado entre as partes.
10.4. Todas as comunicações a serem realizadas entre as partes poderão ser encaminhadas por correio eletrônico (“e-mail”).
10.5. A declaração de nulidade de quaisquer das cláusulas con das neste instrumento não implicará na nulidade das demais.
10.6. O presente Termo cons tui-se em ato jurídico perfeito, obrigando não só as partes signatárias como também seus sucessores legais.
10.7. As partes declaram e garantem uma à outra, sob as penas da lei, que têm direito de celebrar e a capacidade de executar por completo o presente Termo e que a
celebração e o cumprimento do mesmo se encontra aprovado pelas partes e não viola, infringe ou caracteriza um evento da violação ou infração a quaisquer outros
Termos ou acordos celebrados entre as partes, ou com terceiros, bem como não infringe ou viola quaisquer disposições internas de seus Estatutos ou Termos Sociais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1. Fica eleito o Foro da Subseção Judiciária Federal de São Paulo/SP para dirimir quaisquer li gios na execução deste Termo, desde que não possam ser compostos
pela mediação administra va.
E, por estarem justos e de acordo, as partes ﬁrmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza os efeitos legais, em juízo e fora dele.

São Paulo, xxx de xxxxx de 2021.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
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Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili
Patrocinada

xxxxxxxxxxxxxx
Patrocinador

Testemunha:

Documento assinado eletronicamente por Soraya Soubhi Smaili, Reitora, em 12/02/2021, às 17:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código veriﬁcador 0569179 e o código CRC 5911C039.

Rua Sena Madureira 1500 3º Andar - Bairro Vila Clemen no - São Paulo - SP CEP 04021-001 - h p://www.unifesp.br

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.001168/2021-48

SEI nº 0569179
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ANEXO IV
APRESENTAÇÃO INICIAL DO CENTRO DE LONGEVIDADE DA UNIFESP
A Unifesp irá implementar um centro pioneiro e de excelência em São Paulo
para promover a saúde da população, produzir conhecimento, formar profissionais e
inovar na área da longevidade. O Centro de Longevidade-CL contribuirá
decisivamente para o sucesso da iniciativa do "Bairro Amigo do Idoso" na Vila
Clementino, em parceria com a Subprefeitura de Vila Mariana, declarado em 2019,
como possível referência para outros bairros da cidade de São Paulo.
No CL serão desenvolvidos produtos, recursos, metodologias, estratégias,
práticas e serviços na área da tecnologia assistiva por meio dos diferentes
profissionais da saúde e de outras áreas como a das engenharias com o objetivo de
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas idosas
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, comunicação, manutenção
do lar, higiene pessoal, preparo de alimentos, tarefas ocupacionais, atividades de
lazer e de trabalho.
A concepção e desenvolvimento de um Centro de Longevidade (CL) vem de
encontro às necessidades de um país que envelhece rapidamente. Modelos de
centros que integrem assistência, pesquisa, ensino, extensão, cultura e inovação,
com grande alcance social, serão necessários para contemplar a diversidade e
demandas da população que envelhece.
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) tem como missão no seu Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) formar profissionais cidadãos esclarecidos,
críticos e tecnicamente habilitados para transformar a realidade e desenvolver o país,
atuando como universidade pública, gratuita, laica e socialmente referenciada. Nesse
sentido, o CL tem um papel relevante na concretização desses propósitos, sendo
capaz de integrar ações voltadas a essa população e promover o desenvolvimento
de inovações e de profissionais habilitados para aplicação e disseminação desse
conhecimento.
MISSÃO: Ser um centro na produção de conhecimento, formação de pessoas
e inovação na área de longevidade, na promoção do envelhecimento ativo e no
estímulo à manutenção e à recuperação da funcionalidade dos que envelhecem, por
meio de ações de ensino, pesquisa, extensão e assistência e da articulação de
esforços e capacidades públicas e privadas, contribuindo para o fortalecimento do
SUS.
VISÃO: Ser reconhecido como um centro de excelência na área da
longevidade humana, envolvendo saberes interdisciplinares e translacionais, na
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde dos que envelhecem, para
que tenham seus direitos promovidos, protegidos e respeitados, por meio do
empoderamento da pessoa idosa, com acessibilidade, sustentabilidade e
responsabilidade socioambiental.
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VALORES: Ética, integridade e respeito à coisa pública; Defesa da vida, da
educação pública e da dignidade humana; Autonomia universitária; Compromisso
público e social com a redução das desigualdades; Democracia, transparência e
equidade; Liberdade de pensamento e de expressão; Cooperação, solidariedade e
empatia; Qualidade e relevância no ensino, pesquisa e extensão; Unidade na
diversidade, com pluralismo científico e formação crítica; Sustentabilidade e
responsabilidade socioambiental.
ÁREAS DE ATUAÇÃO
Ensino
O CL tem projeto de educação continuada em saúde envolvendo três
segmentos de atores prioritários: 1. estudantes e profissionais de saúde voltados para
a prevenção e promoção da saúde da população e para cuidados continuados da
morbidade crônica dos idosos; 2. gestores sintonizados com a revolução da
longevidade; 3. população que necessita aumentar seus conhecimentos
gerontológicos aumentar sua autonomia nos cuidados, individual e coletivamente.
A Unifesp abrange cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento:
saúde, humanas e exatas. Ela é composta por 6 Campi e 42 cursos de graduação.
Os cursos de graduação trazem oportunidades de experiências nacionais e
internacionais através dos programas de Ciências sem Fronteiras, bolsa PIBIC
(iniciação à ciência), PIBID (iniciação à docência), bolsas para projetos de extensão,
bolsa jovem cientista, PEC saúde e muitas outras oportunidades de convênios e
parcerias com outras Instituições.
A Unifesp, através de suas escolas nas áreas de saúde como a Escola Paulista
de Medicina (EPM) e a Escola Paulista de Enfermagem (EPE), desenvolve programas
de residência e especialização nas áreas médica, de enfermagem e multiprofissional
há várias décadas. O CL expandira a formação e treinamento em serviço desses
profissionais, sob uma óptica interdisciplinar e cooperativa em um modelo de ensino
mais adequado para enfrentar as demandas do envelhecimento populacional.
A Unifesp tem na pós-graduação um dos pilares de seu desenvolvimento
técnico e científico. A Longevidade foi definida como um dos programas prioritários e
através do programa CAPES-PRINT tem apoio à internacionalização da PG. A
Unifesp teve seu projeto aprovado na área de Longevidade, congregando - Saúde
Coletiva, Nutrição, Imunologia, Psiquiatria, Nefrologia, Distúrbios da Comunicação e
Interdisciplinar em Ciências da Saúde.
Pesquisa
O CL contará com um consórcio multidisciplinar e multicampi de investigadores
que trazem a expertise em pesquisa sobre longevidade, envelhecimento e diversas
áreas complementares nos níveis biológico, psicológico e social.
A Unifesp está entre as 15 universidades públicas brasileiras, responsáveis por
60% do conhecimento científico produzido no País no período entre 2013 e 2018, de
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acordo com o relatório da empresa Clarivate Analytics, que foi realizado a pedido da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do MEC. Se
destaca em especial nas áreas biológica e da saúde e com crescente proeminência
de outras áreas. A Universidade tem hoje vários edifícios de pesquisa básica e clínica,
que promovem intercambio de pesquisadores com todo o mundo.
As principais áreas de concentração das pesquisas na área de saúde são:
“Mecanismos Básicos e Processos Biológicos em Saúde” e “Promoção, Prevenção e
Reabilitação em Saúde”. Os temas transversais com maior número de produção
cientifica são: Longevidade; Neurociência, Cognição e Educação; Cidades e
Desenvolvimento Sustentável; Oncologia; Promoção do Bem-Estar; Estudos da
Contemporaneidade;
Inflamação;
Doenças
emergentes,
infecciosas
e
negligenciadas.
A longevidade pode ser saudável ou associada a comorbidades e a
identificação de marcadores podem fornecer informações sobre possíveis alvos de
ação seja medicamentoso ou não para a prevenção e ou redução no avanço de
doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Além disso, os estudos
populacionais são fundamentais para identificar fatores de risco e de proteção na
perspectiva do envelhecimento saudável, e para avaliar estratégias de promoção da
saúde que visem manter a funcionalidade dos que envelhecem pelo maior tempo
possível. A Unifesp conta com alguns estudos de coorte (projetos EPIDOSO,
LONGEVOS) que servem de base para intervenções visando manter a capacidade
funcional dos idosos, com ênfase na promoção da atividade física, estimulação
cognitiva via programas de jogos com computador e atenção plena (mindfulness),
prevenção de quedas, educação nutricional, prevenção da polifarmácia e outros. Na
área da enfermagem são desenvolvidos projetos sobre capacidade funcional e
qualidade de vida dos idosos, bem como o rastreamento de violência contra pessoas
idosas.
Extensão e Cultura
O CL buscará congregar as ações de extensão da Unifesp voltadas à
população idosa, além de contribuir para a formação de profissionais. As atividades
de extensão universitária têm caráter de suma importância para o estudante
promovendo sua inserção na realidade cotidiana, política, social e econômica
brasileira, e a participação direta na vivência com a comunidade em que este está
inserido, ensejando um ciclo de transformação social.
Um dos projetos de extensão mais longevos é o da Universidade Aberta para
as Pessoa Idosa (UAPI) que atualmente é multicampi. Outros exemplos de projetos
são: Mente aberta; Bem-te-vi; Projeto Ser; RECREAR (idosos hospitalizados); Música
aberta SP; Envelhecimento, qualidade de vida e condições laborais e 50 +; Qualidade
de Vida na Maturidade; Os idosos e a sabedoria na cidade; Diálogos
intergeracionais; Laboratório Corpo e Arte; Alongue-se!; Serviço de atendimento Terapia Ocupacional (idosos com transtorno neurocognitivo) e a seus cuidadores
familiares; Grupo Mente Aberta, Grupo de Apoio aos Cuidadores Familiares (idosos
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com transtorno neurocognitivo); Música e história de vida (Instituição de Longa
Permanência): Quiosque da Saúde; Saberes e sabores.
Assistência
A Política Nacional de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa recomenda que a
prática de cuidados assistenciais ao indivíduo seja realizada através de uma
abordagem global do mesmo, de cunho interdisciplinar e multidimensional, com o
objetivo de promover uma melhor interação entre sua saúde física, mental, emocional,
social e ambiental.
O Programa de Assistência a Saúde a ser oferecido pelo CL contemplará a
avaliação clínica e funcional de seus participantes, sob a ótica interdisciplinar. A
estratégia de assistência interdisciplinar tem por objetivo utilizar os conhecimentos a
respeito do processo de envelhecimento, nas diversas áreas especializadas em
atenção a saúde, para um adequado planejamento dessa assistência e também dos
serviços que melhor atendam a promoção a saúde, a prevenção de doenças, a
longevidade, a independência e a autonomia dos participantes; inclua-se nisso, o
desenvolvimento dos processos de reabilitação e de incentivo ao autocuidado para
otimização da capacidade funcional dos indivíduos.
Posteriormente à uma avaliação inicial (clínica, funcional e de exames
subsidiários) os participantes poderão receber diagnósticos clínicos e de suas
condições funcionais, planejamentos terapêuticos e também encaminhamentos para
equipes de assistência específica às suas condições de saúde
As ações curativas e educacionais desenvolvidas pela EPE, terão amplo
campo do ensino, assistência, pesquisa e ações de extensão no CL, sendo um dos
principais pilares de desenvolvimento dos programas. Assim como a Fonoaudiologia
que atuara nas ações de promoção e proteção à saúde por meio da educação em
saúde para idosos, familiares e cuidadores. A Fonoaudiologia também atuara na
reabilitação dos problemas decorrentes do envelhecimento como alterações
auditivas, do equilíbrio, da deglutição, da motricidade oral, da voz, da linguagem e
fala reduzindo declínio na capacidade de comunicação, o que leva os idosos ao
isolamento social e privação das fontes de informação.
A reabilitação visara manter pessoas com deficiências ou prestes a adquirir
deficiências a manterem ou recuperarem a funcionalidade (física, sensorial,
intelectual, psicológica e social).
Inovação
A Tecnologia Assistiva (TA) direcionada à promoção do envelhecimento ativo
representa um campo em ascensão, impulsionado, principalmente, pelo paradigma
da inclusão social, que defende a participação de pessoas idosas, com deficiência ou
funcionalidade reduzida, nos diversos ambientes da sociedade, abrangendo todas as
ordens do desempenho humano, das tarefas básicas de autocuidado ao desempenho
de atividades profissionais.

