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Magnífica reitora da Universidade Federal de São Paulo 

Professora Soraya Smaili 

Prezados membros do Conselho Universitário 

 

 Nos dias 03, 04 e 05 de novembro e 08, 09 e 10 de dezembro de 2014 realizamos o I Congresso 

Institucional da Unifesp “20 anos de Universidade: autonomia, democracia e sociedade”.  

 A realização do Congresso foi aprovada pelo Consu. Os trabalhos de preparação e organização foram 

conduzidos pela Comissão Organizadora, composta pelos seguintes membros: Márcia Jacomini e Isabel 

Marian Hartmann de Quadros (Gabinete da reitoria), Florianita C. Braga Campos e Raiane Patrícia Severino 

Assumpção (Pró-reitora de Extensão), Cíntia Rejane Möller Araújo (Pró-reitoria de Planejamento), Marian 

Ávila de Lima e Dias (Pró-reitoria de Assuntos Estudantis), Juliano Quintela Dantas Rodrigues e João 

Victor Cardoso de Sousa (representantes do Consu – estudantes), Ana Cristina Passarella Brêtas e Murilo 

Leal Pereira Neto (representante do Consu – docente), José Ivaldo Rocha e Daniela Schlic Matos 

(representante do Consu – técnicos –administrativos), Denilson Soares Cordeiro (Adunifesp), Fernanda 

Aparecida Gonçalves Branco (APG), Emanoel Oliveira da Conceição (Sintunifesp), Marcos Devanir Silva 

da Costa (Amerepam), Edileuza Shirley Cirino de Almeida (Aremulti), Airton Luis Alvares (Secretário). 

 A comunidade universitária participou do processo de preparação do congresso por meio da 

elaboração de 38 teses e tiveram em torno de 1.350 assinaturas de estudantes, docentes e técnicos 

administrativos. Sendo que cada membro da comunidade universitária poderia assinar até três teses. 

 Foram eleitos 302 delegados das 303 vagas disponíveis, de forma paritária, nas diversas instâncias da 

universidade e em assembleias comunitárias. Destes, 255 se credenciaram, sendo 81 estudantes, 89 técnicos 

administrativos e 85 docentes. Houve oscilação no número de participantes nas plenárias. 

 O congresso foi regido por Regimento elaborado pela Comissão Organizadora e aprovado com 

alterações pela Plenária. A Mesa Diretora que conduziu os trabalhos da plenária dos três primeiros dias do 

Congresso foi eleita na plenária do dia 03 de novembro, de forma paritária entre os delegados. Sendo assim 

composta: Érika Plascak, Patrícia Ferreira de Andrade e Damísio Faustino (estudantes), Moisés Nacimento, 

Sandra Regina Lima dos Santos (Sandra Two) e Elisabete de Lima Vasconcellos Mourão (técnicos 

administrativos), Denilson Cordeiro, Maria Cristina Mazzaia e Márcia Jacomini (docentes). 

 Nos dias 03 e 04 de novembro os delegados discutiram e votaram propostas apresentadas nas teses. 

Pela primeira vez os três segmentos, representados de forma paritária, sentaram lado a lado para discutir um 

projeto de universidade, pautados em três subtemas: 1- “O projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel 

socioeconômico e ambiental”, 2- “A consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública” e 3- 

“As reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder e representatividade”.  

 As propostas aprovadas nos 10 grupos de trabalho foram compiladas pelos coordenadores dos 

grupos, pela Comissão Organizadora do Congresso e pela Mesa Diretora (anexo 1 deste relatório) e 
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submetidas à plenária realizada no dia 05 de novembro. Devido à grande quantidade de propostas e o pouco 

tempo para discussão, esta plenária indicou ao Consu a necessidade de continuação do Congresso.  

 Aprovada pelo Consu no dia 21/11/2014, a continuidade ocorreu nos dias 08, 09 e 10 de dezembro 

de 2014. Também foi aprovado, nesta reunião do Consu, que a Comissão Organizadora e a Mesa Diretora da 

primeira fase do Congresso organizassem em comum acordo a continuidade, inclusive a nova composição 

da Mesa Diretora.  

 A Mesa Diretora que conduziu os trabalhos das plenárias dos dias 08, 09 e 10 de dezembro foi 

composta por membros da Comissão Organizadora e por delegados eleitos para Mesa Diretora dos três 

primeiros dias de Congresso, de forma paritária, ficando assim composta: José Ivaldo Rocha (Zezinho, 

Comissão organizadora), Moisés Nacimento (delegado, Mesa Diretora), Sandra Regina Lima dos Santos 

(Sandra Two, delegada, Mesa Diretora), Érika Plascak (delegada, Mesa Diretora), Patrícia Ferreira de 

Andrade (delegada, Mesa Diretora, Florianita Coelho Braga Campos (Comissão organizadora, Isabel 

Hartmann de quadros (Comissão Organizadora), Márcia Jacomini (delegada, Mesa Diretora). 

 Na plenária do dia 10 de dezembro foi eleita, de forma paritária, a Comissão de Sistematização das 

propostas aprovadas nas plenárias a serem encaminhadas ao Conselho Universitário. Compõem a Comissão 

representando os estudantes: Érika Plascak, Raphaela Garcia, Maurício de Oliveira Filho, Gabriela Carvalho 

e Felipe Alencar; representando os técnicos administrativos: Eder Mantovani, Cristiane Shirayama, Everaldo 

Amorin, Nair Kinue Morita Tanno, Eudes Alexandre das Neves; representando os docentes: Clélia Rejane 

Antonio Beroncini, Rudolf Wechsler, Virginia Junqueira, Márcia Jacomini e João Alexandrino. 

 O texto que apresentamos representa a decisão dos delegados nas plenárias do Congresso. São 

propostas que, após análise e discussão, foram aprovadas pela maioria dos delegados presentes nas 

plenárias. 

 Em anexo enviamos uma compilação do que foi aprovado nos grupos de trabalho e a organização das 

propostas aprovadas nos grupos de trabalhos referentes ao subtema 3, para que os membros do Consu 

tenham acesso ao que foi discutido e aprovado nos grupos de trabalho e que não foi apreciado nas plenárias 

do congresso.   

 Cabe esclarecer que muitas propostas apresentadas nas teses não puderam ser apreciadas nos grupos 

de trabalho por falta de tempo, assim como muitas propostas aprovadas nos grupos de trabalhos não foram 

apreciadas nas plenárias pelo mesmo motivo. 

 As propostas que se seguem foram aprovadas pela maioria dos delegados e devem pautar a reforma 

do Estatuto e do Regimento a ser conduzida por este Conselho. 

 

Unifesp, março de 2015. 

 

Comissão de Sistematização do Congresso 
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Relatório de sistematização das propostas aprovadas nas plenárias do Congresso 

 

Subtema 1- Projeto Político Acadêmico da Unifesp: seu papel socioeconômico-ambiental 

 

1- Que a universidade crie mecanismos internos de registros de corresponsabilização de projetos de 

pesquisa em coletivos (com inserção de outros atores externos à universidade), criando demandas 

juntos às agências de fomentos; e desenvolva fóruns de discussões com outras instituições de ensino 

e pesquisa.  

2- Que a Universidade facilite e dê condições para a produção de experiências (de ensino, pesquisa e 

extensão) que favoreçam a multiplicidade de saberes e práticas, estimulando as parcerias entre 

perspectivas teóricas divergentes. 

3- A universidade deve estabelecer diálogos com os ‘movimentos sociais’ e outros atores que 

desconstroem as formas tradicionais e burocratizadas de participação política, criando mecanismos 

concretos que sustentem e deem centralidade a esses diálogos. 

4- Fortalecimento de ações interinstitucionais (porosidade e permeabilidade da universidade para as 

parcerias externas). A universidade depende também de parcerias institucionais, com outras 

universidades, outras instituições de pesquisa e de ensino para manter e renovar sua capacidade 

criativa. Projetos articulados com os poderes públicos teriam o potencial de qualificar o ensino e os 

serviços, como têm demonstrado os programas PET em saúde. - Fortalecimento de ações 

interinstitucionais. 

5- Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos 

para as ações de extensão com o objetivo de fortalece-las e ampliá-las. Fortalecer a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Que conste na rubrica da extensão no 

planejamento orçamentário de universidade. 

6- Integralização das atividades de extensão na matriz curricular dos cursos de graduação, conforme 

estabelecido no Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei 13.005 de 25 de junho de 2014. 

Como atividades complementares obrigatórias. 

7- Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos 

para as ações de extensão, fortalecendo a indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão, 

envolvendo a graduação e a pós-graduação. 

8- A expansão da Unifesp deve ser feita de forma progressiva, planejada e sustentável. Deve ser 

compartilhada com a comunidade acadêmica e com a sociedade, socialmente relevante e 

referenciada. Expansão condicionada a condições mínimas para um funcionamento adequado, tanto 

de novos cursos quanto de novos campi – condições de infraestrutura física (instalações e materiais), 
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orçamento (custeio e capital), servidores (docentes e técnicos regidos pelo Regime Jurídico Único, 

Lei n. 8.112/90), assistência e permanência estudantil (restaurante universitário, moradia estudantil). 

9- Contratação de docentes - nos concursos, além da sólida formação na área de conhecimento 

requerido, da competência didática e da produção acadêmica, o candidato deve ser avaliado em 

relação ao conhecimento do projeto pedagógico do curso e pela aderência de sua proposta de 

trabalho ao projeto.  

10- Estabelecimento de novo fluxo interno para realizar a Expansão a ser elaborada.  

11-  Para a criação de curso em campus já existente, abertura de nova unidade ou abertura de novos 

campi deverá ser criado uma sistemática de avaliação que, além de consultar todos os campi já 

existentes, considere as questões relativas a: ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura, quadro de 

servidores, assistência e permanência estudantil. Tendo em vista que as demandas só são 

identificadas por meio de consulta pública, os representantes docentes, discentes e técnicos eleitos 

devem se responsabilizar por fazer essa atividade política. Isso implica que, no momento das 

eleições, eles estarão cientes de suas responsabilidades.  

 

 

Subtema 3 - Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder e representatividade 

 

TEMA: COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS E PARIDADE 

1) Paridade entre segmentos nos Conselhos 

A) Paridade - Todas as instâncias deliberativas da UNIFESP devem ser paritárias entre os três 

segmentos (estudantes, técnicos-administrativos e docentes) 

B) Eleição direta e paritária entre as categorias da Comunidade Universitária para Órgãos Centrais e 

demais Órgãos Colegiados da Unifesp.  

C) O CONSU e demais órgãos colegiados serão constituídos por membros natos e eleitos. Membros 

natos não terão direito a voto, somente se eleitos pelos pares para a específica representação no 

CONSU, membros eleitos terão direito a voz e voto com respeito à paridade entre categorias 

docente, discente e TAE.   

D) A representação eleita das categorias da comunidade universitária no CONSU será de 20 membros 

por categoria e nos demais Conselhos será de 10 representantes por categoria. Quando houver 

representação da sociedade civil deve ser em número igual a 10% do total do Conselho, sendo 

inscritos pela Sociedade Civil e eleitos em consulta à Comunidade Unifesp. 

E) O Conselho Curador terá 4 representantes por segmento e 4 da Sociedade Civil, inscritos e eleitos 

pela Comunidade Unifesp.  

F) Presidentes dos órgãos colegiados serão eleitos entre membros de cada órgão em votação aberta. O 

mandato dos membros para os órgãos colegiados será de 2 anos sem recondução. 
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G) Conselho Universitário é Constituído por membros natos: I – pelo Reitor; II – pelos Pró-Reitores; III 

– pelos Diretores das Unidades Universitárias e Diretores de Campus. Pelos membros da 

comunidade universitária eleitos de forma paritária e representantes eleitos da sociedade civil. 

H) Membros Eleitos: 1/3 (paritário) 20 representantes por Categoria (TAE, Docente e Discente). 

I) A representação docente para qualquer Conselho e Congregações será por eleição entre os pares, sem 

considerar as classes da carreira.  

J) A representação da comunidade universitária nos Conselhos Centrais será composta pelo candidato 

mais votado em cada campus, na reitoria e no Hospital Universitário, as demais vagas serão 

distribuídas entre os candidatos com maior número de votos independentemente do campus de 

origem. O mesmo critério se aplica aos suplentes. 

K) Membros natos podem candidatar-se ao Consu pela respectiva categoria. 

L) Presidente do CONSU será eleito por voto direto e aberto pelos seus membros. 

Mandato do presidente será de 02 anos sem recondução.  

M) Onde couber nos Órgãos Colegiados haverá representação da Câmara de Graduação, Extensão, Pós 

Graduação e Pesquisa e Administração.  

N) São membros natos nos Conselhos das Pró-Reitorias – Pró-Reitor e o Coordenador das Câmaras, 

onde couber.  

O) Na composição do Conselho de Extensão a representação da Sociedade Civil será garantida pela 

participação de todos os campi e unidades universitárias, sendo eleitos pelos pares da comunidade 

universitária participantes dos Programas e Projetos de Extensão da Unifesp.  

P) Congregações - diretor da unidade universitária e chefes de departamento.  

Q) No Conselho de Departamento: somente será membro nato o chefe do departamento.  

R) Princípios específicos que devem guiar a proposta de reformulação do Estatuto e Regimento Geral: 

• Mudança da estrutura para evitar redundância de deliberações; 

• Redefinição das atribuições dos Conselhos Centrais e das Câmaras; 

• Os Conselhos Centrais, com assessoria de seus Comitês específicos, terão como atribuição geral 

definição das políticas, estratégias e prioridades das suas área de competência;  

• As Câmaras Técnicas terão como atribuição geral a execução das políticas definidas nos Conselhos e 

a organização dos fluxos administrativos pertinentes; 

• Fortalecimento das atribuições das câmaras dos campi. 

S) Discussão de propostas de estruturas institucionais que garantam uma melhor integração entre as 

atividades fins da universidade, ensino, pesquisa e extensão, analisando os modelos existentes em 

diferentes Universidades; 

T) Os pós-doutorandos devem participar da eleição para os colegiados centrais juntamente com os 

estudantes da pós-graduação, garantindo, dessa forma, que estejam nas esferas de decisão da 

universidade.  
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2) Abertura dos Conselhos à comunidade (reuniões públicas e abertas) 

Artigo vigente  

Art. 291 As reuniões dos Conselhos e Congregações não serão públicas, e a elas somente poderão ter 

acesso seus membros e pessoas convidadas pelo Presidente dos respectivos colegiados. 

§ 1o As reuniões dos Conselhos e Congregações terão o quórum definido de acordo com as normas do 

CONSU dispostas no caput e parágrafo 1o do artigo 10 do Estatuto. 

§ 2o Os Conselhos poderão, a seu critério, permitir a gravação e transmissão das sessões pela Intranet. 

§ 3o As sessões solenes dos Conselhos serão públicas. 

Proposta aprovada para modificação do artigo 

Art. 291 As reuniões dos Conselhos e Congregações serão abertas à comunidade da Unifesp, e a elas 

somente poderão ter direito a voto e voz seus membros: representantes eleitos dos diferentes 

segmentos. 

§ 1o As reuniões dos Conselhos e Congregações terão o quórum definido de acordo com as normas do 

CONSU dispostas no caput e parágrafo 1o do artigo 10 do Estatuto. 

§ 3o As reuniões dos Conselhos e Congregações deverão ser gravadas e SEMPRE QUE POSSÍVEL 

suas sessões transmitidas pela Intranet.  

As sessões do CONSU e demais Órgãos Colegiados serão abertas ao Público, gravadas e 

disponibilizadas à consulta pública em no máximo 10 dias.  

 

TEMA: Eleições Reitoria, Direção Campus/Unidade Universitária, Chefia Departamento 

Proposta de mudança do artigo 205 do Estatuto. 

Art. 250 Os candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor Acadêmicos de Campus e 

Diretor e Vice-Diretor de Unidade Universitária, deverão ser servidores, em atividade e pertencentes ao 

quadro permanente da Unifesp. 

A) O Reitor, Vice-Reitor e os Pró-Reitores integrarão chapa única, sendo o primeiro nomeado pelo 

Presidente da República. CONSU homologará decisão da Consulta Pública à Comunidade e 

enviará resultado à Presidência da República.  

B) Congregação homologa o resultado da Eleição com participação da Comunidade Universitária. 

Mandato será de 3 anos. 

C) Onde há única unidade universitária: diretor, vice diretor e diretor Administrativo serão eleitos 

pela comunidade universitária em chapa única.  

D) Conselho de Departamento, será presidido por qualquer membro do Conselho, servidor, eleito 

entre seus membros e homologado na Congregação. Mandato do Chefe de Departamento será de 

três anos, sem recondução.  
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TEMA: Sobre o Hospital Universitário 

A) Instaurar um processo de discussão que leve à mudança da natureza jurídica privada do HSP-HU 

para a natureza pública, integrando-o efetivamente à rede de atenção do SUS; estudar e propor as 

possíveis modalidades organizativas e de gestão que permitam tal mudança, como, por exemplo: 

a federalização do Hospital. Além das definições sobre o modelo de gestão do HSP-HU 

apresentadas nesta tese, o Congresso da Unifesp aponta a necessidade da Universidade 

apresentar um cronograma de discussão e definição sobre o caráter público-privado do HSP, bem 

como sua relação com a Unifesp e SPDM.  

B) Criar um Conselho Central do HU (CCHU), respaldado pelo Estatuto/Regimento da Unifesp, 

com a representação de docentes, de técnicos-administrativo em educação (TAEs) e de 

estudantes da Unifesp, eleitos por seus pares. Além disso, deverá incluir o presidente do 

Conselho Gestor. Este CCHU deverá debater a estrutura, o funcionamento, a produção de 

cuidado realizado no Hospital, entre outras atribuições, bem como as políticas de ensino, 

pesquisa e extensão em saúde, assumindo o Hospital como uma das unidades que compõem uma 

rede de assistência visando a integralidade do cuidado em saúde da Unifesp.  

C) Criar a Diretoria Executiva com a função de implementar as políticas definidas no Conselho 

Gestor no Conselho Central. 

D) Criar um Conselho Gestor adequando suas funções, competências e composição aos preceitos 

constitucionais do Controle Social do SUS, e que até o hoje não foi criado pelo HSP-HU, tal qual 

previsto nas Lei 8.080/90 e 8.142/90, que inclua a representação dos usuários.  

E) Finalizar a completa separação financeira e contábil do HSP-HU da SPDM, criando assessoria e 

diretoria financeira e administrativa para viabilizar essa estratégia.  

F) Implantar de mecanismo de controle dos gastos de todo o sistema SUS e Rehuf, onde os dados 

possam estar acessíveis para consulta online por parte dos membros do conselho gestor e 

diretorias.  

G) Discutir o Departamento de Recursos Humanos do HSP-HU de forma a separar a administração 

dos quadros de servidores dos CLTistas. 

H) Realizar censo e dimensionamento do quadro de servidores docentes e técnicos que têm 

atividades no HSP-HU.  

I) Elaborar e executar projeto que promova uma qualificação da produção do cuidado para todo o 

complexo do HSP-HU visando um atendimento digno aos usuários do complexo. 

J) Definir a geografia de assistência do HSP- HU, de forma coerente, integrada, de acordo com 

PDInfra do HU e PDInfra do Campus São Paulo, evitando a fragmentação, dispersão e reduzindo 

o uso das ruas públicas como corredores do Hospital, organizando fluxos operacionais e 

cuidando da circulação de pacientes, divulgando informações adequadas aos usuários e reduzindo 

os ônus de deslocamentos, contribuindo com o cuidado em saúde.  



9	  
	  

K)  Alterações e inclusões no Regimento da Unifesp que possibilitem que a Diretora de Enfermagem 

seja membro efetivo no Conselho Gestor.  

L) Alterações e inclusões no Regimento da EPE que possibilitem a inclusão da Diretora de 

Enfermagem como membro nato na Congregação. 

 

TEMA: Princípios e diretrizes gerais  

A)  A Unifesp é uma Universidade Pública, identificada como centro de criação, transmissão e difusão 

do saber, da cultura, e da ciência, através da articulação indissociável do ensino, pesquisa e da 

extensão, integra a vida da sociedade, com os seguintes princípios.  

I- Formação humana, cultural, cientifica e técnica. 

II- Contribuir para o desenvolvimento da educação básica. Criar fórum onde as escolas apresentam 

suas necessidades e a universidade o que tem a oferecer.  

III- Compartilhar seus conhecimentos com outros hospitais públicos e centro de saúde, para a 

formação, atualização e capacitação dos seus profissionais para juntos oferecer a população uma 

saúde de qualidade. 

IV- Fomentar o intercambio profissional, cultural, científico e técnico. 

V- Ações voltadas para compreender, interpretar, preservar, reforçar, fomentar e divulgar a cultura 

nacional e regional. 

VI- Ações para romper com as desigualdades sociais, superar a alienação individual e coletiva da 

sociedade. 

VII- Direcionar suas atividades de pesquisa, ensino e extensão de maneira a contribuir para erradicar a 

pobreza, a intolerância, a violência, o analfabetismo, a fome, a degradação do meio ambiente, as 

enfermidades. 

VIII- Contribuir para a construção de uma sociedade regida pela justiça e ética. 

 

B) As atividades de ensino, pesquisa e extensão, não devem ser pagas. Pela não cobrança de taxas 

administrativas para as atividades da universidade.  

C) A definição orçamentária da universidade obedecerá a prática de orçamento participativo. 

D) Autonomia real da universidade, como garantido pela Constituição Federal de 1988.  

E) Realizar I Censo Institucional da Unifesp para as três categorias presentes na Unifesp: discentes 

(graduação, pós-graduação e extensão), docentes e técnico-administrativos. 

F) Comissão paritária para Elaboração e Execução do censo. 

G) Estabelecer um cronograma de trabalho e uma possível data de término dos trabalhos 

H) Em base ao resultado do censo, estabelecer como tarefa ao Conselho Universitário, enquanto 

instância máxima da Unifesp, a tarefa de elaborar uma política de equidade nas condições de 



10	  
	  

trabalho, envolvendo o equilíbrio, entre os campi, na razão entre número de docentes, discentes, 

técnico-administrativos, assim como na distribuição orçamentária.  

 

TEMA: Sobre o Trabalho TAE na Unifesp  

A) Inclusão de parágrafos.  

Art. 243 O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo em educação da Unifesp e sua progressão 

seguirão a legislação vigente.  

§ 1º Haverá flexibilização da jornada de trabalho para 6 horas diárias e 30 horas semanais para todos os 

TAEs, em todas as unidades que cumprirem com os critérios da legislação pertinente. 

§ 2º A criação, extinção ou fusão de setores deverá priorizar a jornada de trabalho flexibilizada, garantindo 

contingente de pessoal suficiente para seu funcionamento.  

B) Inclusão da PROPESSOAS e da Comissão Permanente de 30 horas 

Incluir um artigo no Estatuto (capítulo 1, art. 7/ seção III) e Regimento Geral (título VI, capítulo II - das pró-

reitorias) disciplinando a Pró-reitoria de Gestão com Pessoas - ProPessoas, e instituir a Comissão 

Permanente de 30 horas como responsável pela política de flexibilização de jornada de trabalho em seu 

regimento próprio. 

C) Alteração estatutária e regimental 

Alteração do estatuto e regimento geral migrando a responsabilidade da Pró-reitoria de Administração para a 

Pró-reitoria de Gestão com Pessoas nas questões concernentes ao pessoal. Sendo necessária nova resolução 

sobre jornada de trabalho na UNIFESP. 

Substituição: 

D) Art. 240 

As atribuições do pessoal técnico-administrativo em educação são estabelecidas pela legislação vigente. As 

atividades desenvolvidas em cada setor devem ser mapeadas e indicadas pela Pró-reitoria de Gestão com 

Pessoas em conjunto com as demais pró-reitorias, a fim de orientar finalidades de trabalho, equiparar a 

quantidade vagas por campus e padronizar procedimentos.  

E) Art. 241  

A investidura em cargo público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 

e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. 

§ 1º Após a contratação, o TAE cumprirá período probatório legal e será avaliado de acordo com as normas 

legais, propostas pela Pró-reitoria de Gestão com Pessoas e aprovadas nos conselhos pertinentes.  

Parágrafo único – A nomeação de servidor técnico-administrativo em educação far-se-á de acordo com a 

legislação em vigor. 

F) Art. 242  

Poderá haver transferência de técnicos administrativos em educação: 
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I – de setor do mesmo Campus; 

II – dentro da Unifesp: de um para outro Campus; 

III – da Unifesp para outra instituição federal; 

IV – de outra instituição federal para a Unifesp. 

§1 – Na hipótese a que se refere o inciso I, mediante processo de transferência interna organizado pelo setor; 

 §2 – Na hipótese a que se refere o inciso II, mediante processo anual de transferência publicado em edital e 

organizado pela Pró-reitoria de Gestão com Pessoas; 

§3 – Na hipótese a que se refere o inciso III, a transferência da Unifesp para outra instituição federal, 

somente poderá ser autorizada se a instituição externa enviar à Unifesp o código de vaga. 

§ 4º Na hipótese a que se refere o inciso IV, deverão ser observadas as seguintes condições: 

a) o técnico deverá ter ingressado na instituição de origem mediante concurso público; 

b) existência de vaga no quadro da Unifesp, ou mediante a transferência para a Unifesp do código de vaga 

ocupada pelo interessado na instituição de origem; 

c) aprovação da chefia do setor para o qual o servidor será transferido ou da Pró-reitoria de Gestão com 

Pessoas, que se encarregará de alocação.   

G) Art. 243 

O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo em educação da Unifesp e sua progressão seguirão a 

legislação vigente, observando a legislação específica para cada cargo quando houver, sendo facultado ao 

gestor público prever a flexibilização, sempre respeitando os requisitos legais e o interesse institucional. 

 

Inclusão: 

H)  O Corpo Técnico-Administrativo terá a finalidade de apoiar e desenvolver as atividades técnico-

administrativas da Universidade, objetivando proporcionar condições essenciais à execução do 

ensino, da pesquisa e da extensão.  

I) Para a abertura de novos cursos e programas, o número de alunos por técnico, nos campi da 

Unifesp, não poderá exceder a relação de 15 alunos por técnico. A Reitoria deverá criar uma taxa 

dimensional visando a eficiência dos processos de trabalho.  

J) Os membros da carreira técnico-administrativa podem afastar-se das atividades que exercem, sem 

prejuízo de seus direitos, nas seguintes circunstâncias: 

a) realizar cursos de pós-graduação em instituições nacionais e estrangeiras; 

b) realizar cursos de atualização e de capacitação; 

c) participar de congressos e eventos relacionados com sua atividade; 

d) exercer temporariamente atividade em outras instituições, nos termos da lei;  

e) prestar assistência técnica e consultoria a órgãos oficiais. 

F)- Liberação de eventos de atividade sindical inerente à categoria.  
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Parágrafo Único – O afastamento deve atender aos interesses da instituição e obter parecer favorável da 

chefia, e em situações conflitantes, recorrer ao Conselho de Gestão com Pessoas 

§ 1 - Os servidores técnico-administrativos, em regime de trabalho de 40 horas semanais, não contemplados 

com a licença integral para capacitação, terão 8 horas semanais destinadas ao estudo, sem redução de 

salário. A concessão será realizada mediante comprovação de matrícula em cursos de ensino superior e/ou 

pós graduação relacionados ao cargo ocupado, de acordo com normativa da Pró-reitoria de Gestão com 

Pessoas. Destaque  

K) Haverá uma Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação (CPPTAE) 

com atribuições e constituição previstas em lei, neste Estatuto e no Regimento Geral da 

Universidade, destinada a assessorar os órgãos da Administração Superior da Universidade na 

formulação e execução das políticas referentes ao pessoal técnico-administrativo em educação. 

As funções de caráter eminentemente administrativo serão exercidos, por servidores do corpo técnico-

administrativo em educação da Universidade.  

Como política permanente de qualificação profissional dos TAE´s e fomento à extensão universitária, 

propomos: 

L) Oferta de Mestrado Profissionalizante em Administração Pública, com linhas de pesquisa 

direcionadas a todas as áreas de forma a estimularem a participação geral de TAE´s e sua 

permanente capacitação.  

Objetivos: 

- Promover a capacitação constante, missão da Gestão com Pessoas, potencializando aqueles já disponíveis 

na administração pública; 

- Proporcionar o desenvolvimento de ferramentas, produtos ou serviços voltados à comunidade do entorno 

ou a acadêmica, através de projetos de extensão universitária, criados como contrapartida pública à 

qualificação auferida; 

- Solucionar a dificuldade de qualificação profissional em nível de pós-graduação Stricto Sensu frente à 

baixa oferta, inexistência ou simplesmente o altíssimo custo de formação, inviabilizados mesmo com a 

política de ressarcimento parcial de custos atualmente praticada pela Pró-reitoria de Gestão com Pessoas; 

- Aumentar a disponibilização de mão de obra altamente qualificada no serviço público federal, revertendo 

serviços de cunho pedagógico e administrativo essenciais para o bom desenvolvimento da Universidade 

Pública; 

- Promover o desenvolvimento social e cultural das comunidades do entorno universitário e comunidade 

geral através de projetos específicos, creditando a missão universitária; 

- Praticar os preceitos da lógica universitária de instituição acolhedora, formadora e estimuladora da 

educação permanente, que se preocupa em dispor aos TAE´s os meios de acesso aos recursos humanos e 

físicos que propiciem um projeto de mestrado para sua qualificação interna, resguardando a necessidade de 

licenciar-se do serviço para tanto. 


