
Congresso – 20 anos de Unifesp: autonomia, democracia e sociedade 

 

Tese: Propostas de alterações regimentais Técnicos Administrativos em Educação 

 

Subtema 3 – Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder, 

representatividade e autonomia 

  

Propomos: 

 

1. Eleição direta e paritária entre as categorias da Comunidade Universitária para todos 

os Órgãos da Unifesp; 

2. O CONSU e demais órgãos colegiados serão constituídos por membros natos (com 

direito a voz) e eleitos (com direito a voz e voto), respeitando a paridade entre 

categorias docente, discente e TAE. A representação eleita no CONSU será de 20 e nos 

demais Conselhos será de 10 representantes por categoria.  

3. A representação discente e dos TAE´s será composta pelo candidato mais votado de 

cada campus e demais vagas distribuídas entre os candidatos com maior número de 

votos independentemente do campus de origem. Mesmo critério se aplica aos suplentes. 

O mandato dos membros para os órgãos colegiados será de 2 anos. 

4. 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. Podem concorrer 

candidatos do corpo docente, discente e TAE. 

5. Diretor Acadêmico, vice diretor e diretor Administrativo eleitos pela comunidade 

universitária em chapa única, nomeado pelo Reitor e homologado pelo CONSU. Podem 

concorrer candidatos do corpo docente, discente e TAE.  

 

Propostas para o Capítulo III do Regimento Geral 

Substituição: 

6. 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.  

7. Art. 241 

A investidura em cargo ou emprego 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. 

8. Art. 242  

Poderá haver transferência de técnicos administrativos em educação: 

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.   

9. 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: 

10. 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.  

11. Para a abertura de novos cursos e programas, o número de alunos por técnico não 

poderá exceder a relação 25 alunos por técnico.  

12. 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; 

e) prestar assistência técnica e consultoria a órgãos oficiais. 

Parágrafo Único – O afastamento deve atender aos interesses da instituição e obter 

parecer favorável no 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, poderão ter 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.  

13. 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. 

14. Os cargos ou funções de caráter eminentemente administrativo serão exercidos, de 

preferência, 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: 

15. Oferta de Mestrado Profissionalizante em Administração Pública, com linhas de 

pesquisa direcionadas a áreas de educação, administração geral e saúde 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;  

• Estimular a racionalização do serviço público através da aquisição e partilhamento de 

conhecimentos, potencializando a própria prática laboral, bem como seus resultados 

diretos e indiretos que propiciem a economia de recursos ao erário;  

• 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. 

 

Assinam esta tese: 

 

 

1. ADA PRISCILA DA SILVA – SIAPE 18636752 - TAE – BS 

2. ADRIANO KASIOROWSKI DE ARAÚJO – SIAPE 17876300 – TAE  GUARULHOS 

3. ANA CLAUDIA MACIESKI MARTINS – SIAPE 20445543 - TAE – BS  

4. ANDREIA COSTA TORRES DA MOTA – SIAPE 19083765 – TAE - GUARULHOS 

5. ANDREIA PEREIRA DA SILVA – SIAPE 19145647 – TAE - GUARULHOS 

6. CLAUDIA ALESSANDRA TESSARI – SIAPE 18227232 – DOCENTE OSASCO 

7. CLÁUDIA NAOMI ABE – SIAPE 17633792 – TAE - DIADEMA 

8. CLÁUDIO BEVILAQUA – SIAPE 17628624 – TAE - GUARULHOS 

9. CRISTIANE DE MELO SHIRAYAMA – SIAPE 18954941 – TAE - GUARULHOS  

10. DANIEL DA COSTA SILVA – SIAPE 19082009 – TAE - DIADEMA 

11. DANIEL MILLER BRITO COSTA – SIAPE 26936395 – TAE - GUARULHOS 

12. DANIELA SCHLIC MATOS – SIAPE 26592939 – TAE - GUARULHOS 

13. DENIS CRISPIM DOS SANTOS – SIAPE 17628659 – TAE - GUARULHOS 

14. DIEGO MARTIN CASADO – SIAPE 17734840 – TAE - GUARULHOS 

15. DIEGO MIRANDA ALVES – SIAPE 19422675 – TAE - OSASCO 

16. EDMUR MACHADO SILVA –SIAPE 19615571 – TAE - OSASCO 

17. EDUARDO RODRIGUES DA SILVA – SIAPE 17631130 - TAE – BS 

18. ELAINE DAMASCENO – SIAPE 15542315 – TAE - OSASCO 

19. ELAINE HIPÓLITO DOS SANTOS COSTA – SIAPE 18338182 – TAE - OSASCO 

20. ELAINE MUNIZ PIRES – SIAPE 17628675 – TAE - GUARULHOS 

21. ELIANE MARIA PEREIRA AGOSTINHO – SIAPE 29082424 – TAE  GUARULHOS 

22. ELSON LUIZ MATTOS DA SILVA – SIAPE 18843480 – TAE - GUARULHOS 

23. EMERSON ISSA KAMIYA – SIAPE 18666329 – TAE - GUARULHOS 

24. FABRICIO GOBETTI LEONARDI – SIAPE 17631196 - TAE – BS  

25. GERALDO DE BARROS ALVES JUNIOR – SIAPE 14249398 – TAE - SÃO PAULO 

26. GILBERTO DOS SANTOS – SIAPE 27628694 – TAE - GUARULHOS 

27. GIOVANI MIETO FOLTRAN – MATRIC 78150-3 - TAE /DISCENTE -DIADEMA 

28. GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA – SIAPE 16724603 – TAE - SJC 



29. ILDO DOS SANTOS FERREIRA – MATR 84976 – DISCENTE GUARULHOS 

30. JANDIRA DOS REIS SANTOS – SIAPE 18470251 – TAE - GUARULHOS 

31. JANETE CRISTINA MARQUES – SIAPE 17628730 – TAE - GUARULHOS 

32. JAQUELINE COSTA BATISTA – SIAPE 017631277 - TAE – BS 

33. JI IL KIM – SIAPE 15522350 – DOCENTE DIADEMA 

34. JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA – SIAPE 15679302 - TAE - DIADEMA 

35. KARLA NIEVA – SIAPE 1766512 - TAE – BS 

36. KESIA DAMASCENA WINTER DE MORAIS – SIAPE 18336856 - TAE – BS 

37. LILIAN FARKAS SODRÉ – SIAPE 16593154 – TAE - OSASCO 

38. MAGNO FELIZ SANTANA DOS SANTOS– SIAPE 18470455 – TAE GUARULHOS 

39. MARCELLA DOS SANTOS OLIVEIRA – SIAPE 1761331 - TAE – BS  

40. MARCELO DA SILVA PAES SIQUEIRA – SIAPE 15860031 – TAE - OSASCO 

41. MARCO ANTONIO HENRIQUE – SIAPE 17635698 – TAE - SJC 

42. MARIA CRISTINA ARAUJO – SIAPE 17631366 - TAE – BS 

43. MARIA CRISTINA SEVERINO – SIAPE 15257301 - TAE – BS 

44. MARLENE RODRIGUES – SIAPE 19923674 – TAE - OSASCO 

45. NATÁLIA RANGEL DE SOUZA – SIAPE 16593541 – TAE - SJC 

46. PATRÍCIA HELENA GOMES DA SILVA – SIAPE 17628799 – TAE  GUARULHOS 

47. PAULO SÉRGIO DA SILVA - SIAPE 18334253 – TAE - GUARULHOS 

48. REGINA SILVA DE ABREU – SIAPE 16071111 TAE – BS 

49. RENATO LUNA – SIAPE 18575087 – TAE - OSASCO 

50. RICARDO TAVARES RAPACE – SIAPE 19253695 – TAE - DIADEMA 

51. RICARDO VIEIRA BERTOLDO – SIAPE 192378 – TAE - OSASCO  

52. ROBSON DAMASCENO – SIAPE 24991020 - TAE - OSASCO  

53. ROMILDO FREZATTI BARREIROS – SIAPE 15551659 – TAE -GUARULHOS 

54. ROSÂNGELA CRISTINA DA SILVA LEITE – SIAPE 972281 TAE – BS 

55. SUELI DE AMORIM CHAVES DE FREITAS – SIAPE  16984745 TAE – BS 

56. SUZILAINE DE OLIVEIRA – SIAPE 18666309 – TAE - GUARULHOS 

57. TALINE DE LIMA E COSTA – SIAPE 19149553 – TAE - OSASCO 

58. TATIANA TRAVASSOS DE MENEZES – SIAPE 017631447 – TAE – BS  

59. THIAGO BARBOSA NUNES – SIAPE 017712358 – TAE - SJC 

60. WASHINGTON ROBERTO DOS SANTOS – SIAPE 1935732 - TAE - OSASCO 

61. WELLIGTON PEREIRA DAS VIRGENS – SIAPE 18992877 – TAE - GUARULHOS 

62. YGOR LUIZ VENTURA DE JESUS – SIAPE 1522030 – TAE – BS 


