
SUBTEMA: Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de 

poder, representatividade e autonomia. 

 

 

A descentralização acadêmico-administrativo como direito das 

Unidades Universitárias do Campus São Paulo 

 

 

De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal de São Paulo, no item 

relacionado às Diretorias dos Campi, a Diretoria do Campus São Paulo tem a tarefa 

precípua de cuidar do espaço físico, da segurança patrimonial e pessoal, promover a 

sustentabilidade ambiental do Campus, orientando, fazendo obedecer as regras e 

procedimentos legais, com a criação / manutenção de um plano de obras e reformas 

para manutenção predial, a fim de garantir acessos adequados e acessibilidade, bem 

como a ergonomia dos espaços destinados às práticas pedagógicas / pesquisa e os 

destinados às funções administrativas, o que inclui, entre outros, uma boa acústica nos 

espaços, higienização, uma ventilação salutar, iluminação adequada a cada atividade 

desenvolvida, e ainda, regular sobre a ocupação de bens imóveis próprios e alugados, 

bem como avaliar para aceite e indicar procedimentos legais para recebimento de 

imóveis doados. 

Para a realização de tais ações, a Diretoria do Campus mantém uma equipe composta 

pelo Diretor Administrativo, que conta com apoio de coordenadores e chefes; juntos, 

estes elaboram: 

- a proposta orçamentária do Campus, visando atender às necessidades e 

gerenciar as Unidades Universitárias; 

- o planejamento plurianual do Campus, para o qual necessitam da anuência do 



Conselho de Campus e aprovação da Reitoria. 

A Diretoria do Campus, em relação ao planejamento plurianual, pode definir a 

prioridade e celeridade da disponilização dos recursos financeiros destinados ao 

Campus, por meio do Ordenador de Despesas. 

Em relação às atividades de cunho administrativo exclusivo, a Diretoria do Campus São 

Paulo deve ainda promover o entrosamento das atividades administrativas comuns de 

interesse das Unidades Universitárias, otimizando assim a integração e economia de 

recursos físicos, financeiros e de pessoas. 

Por vezes, ocorrem sobreposições de ação entre a Diretoria do Campus e as Unidades 

Universitárias, em que a Diretoria exerce o papel, cumpre a responsabilidade que é de 

inteira responsabilidade de uma Unidade Univestiária, o que causa confusão e conflito 

nas já bem definidas responsabilidades de cada um dos atores no contexto da 

UNIFESP. 

Neste passo, fica a cargo das Unidades Universitárias a responsabilidade de formar 

novos profissionais, de realizar pesquisas científicas em busca de soluções para 

problemas e agravos que acometem a população, de oferecer prestação de serviços à 

comunidade por meio de programas e projetos sociais, e a realização de cursos 

destinados à comunidade para disseminação de conhecimento, e ainda firmar parcerias 

com outras instituições para intercâmbio de alunos e pesquisadores.  

As ações designadas às Unidades Universitárias precisam ser desenvolvidas com o 

maior esmero possível. Para garantir a qualidade e aprimoramento contínuo das 

práticas pedagógicas: devem promover também avaliações periódicas dos seus 

diversos Departamentos, com indicadores bem definidos para identificar e corrigir 

eventuais distorções / falhas, bem como facilitar a divulgação das boas práticas. 

Eventualmente uma atividade de uma Unidade Universitária não é realizada por 

problemas estruturais ou de recurso. Há a possibilidade da Unidade Universitária estar 

limitada a apenas poucas opções para a Graduação, para a Pesquisa ou ainda para a 

Extensão; a limitação está ligada à inexistência de recursos financeiros para subsidiar a 



divulgação de conhecimento, realizada por meio da participação de alunos e 

professores em importantes eventos tanto nacionais como internacionais. 

O Departamento é hoje a Unidade Acadêmica reconhecida pelo Ministério da 

Educação. Este é composto por várias disciplinas que contemplam várias áreas do 

conhecimento para o ensino, assistência e pesquisa. 

A estrutura administrativa de um departamento é extremamente importante e 

fortemente vinculada à academia. Assim sendo, entende-se que os recursos 

econômicos, controle de vagas, assim como as indicações das Funções Gratificadas 

(FGs) e dos Cargos de Direção (CDs) devem ser da alçada da Diretoria das Escola 

Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem, cabendo ao Campus o 

exercício de uma função por demais importante: a de manter a infraestrutura, à 

semelhança de uma Prefeitura. Há a necessidade de fazer a troca das práticas 

atualmente empregadas que fragmentam a academia, e fazem parte do regulamento da 

Unifesp. 

A experiência acumuladas nos últimos 4 anos demonstrou a inviabilidade da 

administração financeira / econômica, referente aos departamentos estarem vinculados 

à diretoria do Campus. Desta feita, nesta tese, conclui-se que para o bom 

desenvolvimento da academia e para que possa comprir seus compromissos 

acadêmicos, assistenciais e de pesquisa, há a necessidade da separação das funções 

acadêmico-administrativas dos departamentos, inclusive no que diz respeito aos FGs e 

CDs sobre a tutela da Diretoria das Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de 

Enfermagem, incluindo aí a distribuição de vagas aos seus diversos departamentos. 

 

 

Ordem      Nome SIAPE/Matrícula 

1 Ederson da Costa Gonçalves  015486164 

2 Antônio Carlos Campanini Zechinatti   01135914 



 

3 Júlio César Franco  

 

 020456952 

4 Gerson Perez Martins  

 

 011609206 

5 Carlos Alberto Monni  

 

 021610831 

6 Pedro Gomes Luna Filho   011394532 

7 Celso Luiz de Oliveira   01136341 

8 Sandra Regina Borges Pires de Camargo  011388389 

9 Wagner Gonçalves de Lima   011372652 

10 Beatriz Cândida Barbosa  

 

 

 011369911 

11 Flávio Brigante  

 

 011363572 

12 Luciana Chiaradia Mascaro  

 

 020554181 

13 Frederico Molina Cohrs  

 

 019084273 

14 Feliciano Benedito Aparecido Adolpho  

 

 016626990 

15 Janete Alves Pacheco  

 

 016539118 



16 Valdice Pereira do Santos Ribeiro  

 

 011356789 

17 Jerônimo Gerolin  03893223 

18 Tatiane Franceschini  

 

 018924961 

19 Antonio Carlos Lopes  

 

 031377684 

20 Chrystine Satie Omori  

 

 019925961 

21 Luciana Galves Crivela Furquim  

 

 026623826 

22 Cleverson Leal Silva  

 

 018570743 

23 Maria do Carmo Alferes  

 

 020658318 

24 Elisabete de Lima Vasconcellos Mourão 

 

 014450441 

25 Genilda Silvestre Silva  

 

 01136461 

26 Silvia Cristina Borragini Abuchaim  

 

 011512110 

27 Elenice de Oliveira  

 

 011396438 

28 Virgínia Santos Silva   011608681 



 

29 Maria Teresa de Seixas Silva  

 

 011377484 

30 Ricardo Artigiani Neto  

 

 031517605 

31 Sandra Regina Borges Pires de Camargo  

 

 011388389 

32 Maria das Dores Almeida   01785243 

33 Maria Tereza Migliano Lopes 016716612 

34 Luís Garcia Alonso 013501964 

35   

 


