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Artigo 1- 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 afins. 

I-Formação humana, cultural, cientifica e técnica. 

II- Contribuir para o desenvolvimento do ensino público infantil, fundamental  e médio de 

excelência. 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 saúdes, 

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

população uma saúde de qualidade. 

IV- fomentar o intercambio profissional, culturais, científicos e técnicos. 

VI- Ações voltadas para compreender, interpretar, preservar, reforçar, fomentar e divulgar 

a cultura nacional e regional. 

 VII – Ações para romper com as desigualdades sociais, superar a alienação individual e 

coletiva da sociedade. 

VIII- Direcionar suas atividades de pesquisa, ensino e extensão para erradicar, a pobreza, 

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

enfermidades. 

IX- Criar fórum de discussão com as escolas públicas em prol excelência do ensino 

infantil, fundamental e médio, com a finalidade da Universidade apresentar o que pode 

oferecer e as escolas quais são suas necessidades. 

X - Proporcionar a sociedade, aulas de: ética, justiça, sabedoria, humanismo, temperança, 

progresso, cidadania, Política, etc.  

Justificativa. 

 Baseada no artigo 207 da constituição. As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. . 
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 Pró-Reitoria de Gestão de pessoas 

1-Manter um banco de dados dos de TAE, alunos e docentes com deficiência e quais 

locais de atuação! 

.Justificativa 

Justificativa: A Unifesp não tem esse diagnóstico de TAE, docentes e alunos com 

deficiências temporárias ou definitivas, e onde eles atuam. 

A instituição de pose desses conhecimentos poderá traçar políticas de como melhor e 

oferecer uma estrutura de atuação, acomodações e locomoção.   

 Fortalecer o Núcleo de Acessibilidade na Unifesp junto com as outras Pró- Reitorias 

2-Criar banco de dados de talentos com seus respectivos endereços (ex. Libras e outras 

línguas) de acesso a todos. 

Justificativa: É comum na rotina profissional na instituição precisamos de um servidor 

capacitado para lidar com uma situação especifica e não conseguimos de imediato 

localizá-lo. Ex. paciente, aluno, visitante que precisa de um intérprete. 

3- Facilitar a locação dos TAE de acordo com as necessidades da instituição, mas que 

satisfaça também a expectativa dos servidores capacitados. 

Justificativa: Com a criação da política na Unifesp de alinhar a necessidade da instituição 

com a expectativa dos servidores Ex: Uma enfermeira que gosto de trabalhar na 

Pediatria, e a instituição a coloca para trabalhar na geriatria. 

 Quando o trabalhador desempenhar suas funções que esta capacitada e gosta, a 

instituição ganha um trabalhador mais motivado. 

4-Proporcionar e facilitar a participação dos servidores em formação política, de mulheres 

e homens. 

Justificativa: Proporcionar conhecimento da situação política e social do Brasil. Levando 

em conta que há pouca participação dos brasileiros nas questões sociais, políticas e de 

cidadania. 

Segundo o cientista político da Escola de Sociologia e Política de São Paulo (ESPSP) 

Professor Dr. Humberto Dantas, cidadania é um tema que deveria estar presente numa 

matéria específica que tratasse do assunto ou uma disciplina que sirva à democracia com 

tópicos de políticos. (Há anos a Inglaterra inseriu em seu currículo pedagógico uma 

disciplina para o letramento político (policial literacy). 

5- Criar ações e investir no lazer, cultura, educação, Esporte e Saúde para os servidores. 



 Lazer: Oferecer espaços com e vários equipamento de exercícios físicos para servidores 

TAE, alunos, docentes e comunidade. Ex. o que é implantado nos parques públicos 

I- Cultura- Buscar forma de desconto para servidores terem acesso mais barato em 

cinemas, teatros, parques e clubes. 

II- Criar um departamento desportivo para incentivar esportes como: futebol, voleibol, etc., 

masculino e feminino.  

Justificativa: Há vários benefícios com a implantação de políticas acima citadas: 

Pesquisas já comprovaram que atividades físicas, refletem diretamente na qualidade de 

vida dos trabalhadores, portanto, fundamental para a produtividade individualidade, 

motivação para o trabalho, adaptabilidade às mudanças, criatividade e vontade de inovar.  

III- Saúde: Ampliação do Núcleo de Atendimento ao Servidor e Funcionário (NASF): vagas 

de exames e consulta reservado em todas as especialidades para servidores TAE, Manter 

o plantão de 24h do NASF, aumento do número de vagas no Oftalmo, manter o 

atendimento ao aposentado e pensionista. Aumentar o quadro de psicólogos para 

atendimento adulto e infantil. 

Criação de equipes multidisciplinares com: psicólogo, assistente social, enfermeiros e 

outros para acompanhar e dá suporte aos servidores TAE afastados por doença. 

 

Vagas Remanescentes da Unifesp 

 

Artigos 42 a 58 do Regimento da Pró Reitoria de Graduação da Unifesp 

Parágrafo único. O processo seletivo de reingresso ocorrerá por decisão da Pró-Reitoria 

de Graduação. 

As vagas remanescentes de graduação são resultado de evasões, em geral, após o 

primeiro ano de curso, ou de alunos que não fizeram re-matrícula no ano, transferência, 

desligamento, abandono e óbito. 

Proposta de aproveitar vagas remanescentes da Unifesp- Direcionar as vagas 

remanescentes conforme o artigo 42 a 58 do Regimento do Pró Reitoria de Graduação. 

Direcionar as inscrições dessas vagas para os servidores públicos estudantes da Unifesp 

cursa uma graduação na Universidade pública ou particular. 

Justificativa: Há sempre uma dificuldade para as universidades públicas conseguiram 

preencherem todas as vagas disponíveis no quadro acadêmico. Quase metade (49%) das 

vagas abertas em processos seletivos das universidades, centros universitários e 

faculdades não são ocupados no Brasil. O número de cadeiras ociosas ainda cresce no 



decorrer da graduação, segundo dados do MEC, alunos que ingressam na graduação, 

apenas 53% obtêm o diploma. 

 

Nome  RF 

Neuza Gomes Bregalante 2201274 

Cecilia Fernandes 1139388 

Ivete Rodrigues M. e Silva 0111233 

Gildemário S. Santos 0114944 

Priscila Castro F. Bonavita 01139273 

Sonia de Medeiros 01444911 

Gislene Rodrigues 014449072 

Judieth Isquierdo 013683914 

Rosa Candido Fernandes 01447497 

Evanete Maria Nunes  0114896 

Marta S. G. Texeira Vallares 014339401 

Adolfo SCHNOELLER JUNIOR 0011364544 

Maria Lucia de Siqueira Leite 0011356941 

Marcio Cândido Guimarães 11363301 

Paulo Henrique Rodrigues 1136181 

Gerson Abreu Pires Junior 15433630 

João Rodrigues Gonçalves 13610348 

Giovana P. Barreto 13610411 

Sivia Barbosa 11372083 

Camila Fanelli 0020504299 

Vera Lucia Teixeira 011368833 

Lucia Maria Rocco Palhares Ferreira 0013304891 

Lucelia Aparecida T.heodoro 0013665037 

Ana Carla Teixeira 0011361251 

Geni da Conceição Ferreira  0011365818 

Karina Batista de Araujo 0013560189 

Aparecida Paula de Oleira 0011370731 

Paula Cristina Ribeiro 013562777 

Claudia Maria G. Bentubo 13665011 

Letícia Enrique Pereira 013608912 

Maria Dolores dos Santos 11371974 

 

 

 

 

 


