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Para analisar os novos desafi os que aguardam
nossa comunidade e colher subsídios para melhor 
planejar o futuro da instituição, a Reitoria promove,
nos dias 8 e 9 de dezembro, o fórum “Novos Cami-
nhos da Unifesp”, que contará com a presença do
ministro da Educação Fernando Haddad.

Dividido em três módulos, no formato de pa-
lestras seguidas de debate com convidados e com
o público em geral, o evento pretende discutir algu-
mas das principais mudanças ocorridas nos últimos
anos na instituição e o atual modelo de gestão das
universidades públicas brasileiras.

Segundo o reitor Ulysses Fagundes Neto, o
objetivo do fórum é criar uma atmosfera infor-
mal, porém aprofundada, para que se construa
coletivamente um conjunto de propostas capaz de
nortear os próximos passos de uma Unifesp que
vem crescendo e cada vez mais profi ssionalizando
sua gestão. Além dos palestrantes, cada tema será
analisado por uma mesa de debates, composta por
nomes indicados pelas entidades representativas
de docentes, funcionários, alunos de graduação e
pós-graduandos da Unifesp.

“Nosso irreversível processo de expansão, a

entrada em funcionamento da Fundação de Apoio 
e nosso constante esforço de aperfeiçoamento de
gestão, entre outras medidas, foram mudanças sig-
nifi cativas, que abriram novas perspectivas. Preci-
samos, agora, planejar o futuro, evoluindo com o 
suporte dessa nova estrutura”, aponta o reitor.

O fórum “Novos Caminhos da Unifesp” está 
aberto à participação de toda a comunidade e será 
realizado dias 8 e 9 de dezembro, no Anfi teatro A
– rua Botucatu, 740.
Inscrições no site da PROEX.

FóFF rum debate futuro da Unifesp

Fórum “Novos Caminhos da Unifesp” – Programação

Dia 8

Módulo: Fundação de Apoio – 14h às 17h
• Abertura: Ulysses Fagundes Neto – reitor 

da Unifesp
• Relato das atividades da Fap Unifesp (Durval Rosa

Borges – presidente Fap)
• O papel, vantagens e desvantagens de uma Fun-

dação de Apoio (Francisco de Assis Alves – Con-
selho de Fundações das Instituições de Ensino
Superior - Confi es)

• A experiência da Fundação da Faculdade de Medi-
cina da USP (Flávio Fava de Moraes)

Discussão e debate

Módulo: A Expansão da Unifesp – 18h às 21h
• Abertura: Ulysses Fagundes Neto – reitor 

da Unifesp
• A Coordenadoria de Expansão (Lucila Amaral

Carneiro Vianna – coordenadora)
• Os novos campi e seus desafi os

Campus Baixada Santista (Nildo Alves Batista
– coord. pedagógico)

Campus Diadema (Virgínia Berlanca Junqueira –
coord. pedagógica)

Campus Guarulhos (Cynthia Andersen Sarti – coord.
pedagógica)
Campus São José (Luiz Eugênio Araújo Moraes de
Mello – pró-reitor de Graduação)
Campus Santo Amaro – perspectivas (Walter Man-
na Albertoni – pró-reitor de Extensão)

• A experiência da Unesp com a expansão de seus
campi (Marcos Macari – reitor da Unesp)

• A expansão das Universidades Federais (Fernando
Haddad – ministro da Educação)

Discussão e debate

Dia 9

Módulo: Gestão Universitária – 9h às 12h
• Abertura: Ulysses Fagundes Neto – reitor 

da Unifesp
• Modelos de gestão das universidades públicas

(Manuel da Cunha Melo Palácios – SESU/MEC)
• A visão dos docentes da Unifesp (Adunifesp)
• Unifesp: o presente, a transição e os desafi os do
futuro (Ulysses Fagundes Neto – reitor da Unifesp)
Discussão e debate

Leia +

Página 3
Os projetos da assessoria internacional

Página 4
Pesquisa mapeia osteoporose no Brasil

Página 6
Dac - Tudo pela comunidade
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O ano de 2006 vem cumprindo
a promessa de entrar para a his-
tória da Unifesp. Chegamos aos 
últimos meses contabilizando o
sucesso de nosso vestibular, que

atraiu um número crescente de
jovens interessados em buscar
nossa instituição como um pas-
saporte para um futuro melhor.

Mais que isso, o direciona-
mento das inscrições e o perfi l
dos inscritos provou que estáva-
mos certos ao investir no proces-
so de expansão e diversifi cação
de nossos cursos e áreas de atu-
ação. Os cursos dos novos campi
chamaram a atenção de muitos
estudantes das próprias cidades
que abrigarão as novas unida-
des e, ao mesmo tempo, cursos
tradicionais – como Medicina e
Ciências Biomédicas – consegui-
ram manter e até melhorar seu 

desempenho, na comparação
entre candidatos/vaga de cursos
similares em outras instituições
igualmente tradicionais.

Mas, como um acerto isola-
do não signifi ca o dom da infa-
libilidade, chegamos ao fi nal de
2006 também com a importante
missão de planejar o futuro, ou-
vindo toda a comunidade. É isso
que pretendemos fazer no Fó-
rum “Novos Caminhos da Uni-
fesp”, para o qual contamos com
a participação, o senso crítico e
o entusiasmo de todos.

Ulysses Fagundes Neto
Reitor da Unifesp

Conhecer um centro cirúrgico, manusear instrumen-
tal e saber detalhes de uma operação nos membros
superiores foi uma das oportunidades oferecidas pela
Unifesp a alunos pré-vestibulandos durante a Sema-
na Nacional de Ciência e Tecnologia, que aconteceu 
entre os dias 16 e 23 de outubro. A aula foi ministra-
da por profi ssionais da Universidade durante visita à
Casa da Mão. “Geralmente os pacientes entram aqui 
na horizontal, direto para a intervenção cirúrgica, por 
isso achamos importante abrir o espaço à visitação”, 
disse o vice pró-reitor de Extensão da Universidade, 
Vilnei Mattioli Leite. 

A iniciativa foi aprovada por quem aproveitou a
oportunidade. A estudante Fernanda Soler, que vai
prestar vestibular para Medicina, veio de Santos para
conferir como é o cotidiano dos futuros colegas de
profi ssão. “Numa tinha entrado num centro cirúrgico
e tudo que descobri por aqui reforçou minha vontade 
de ser médica”. Natalie Anceschi aproveitou para co-
nhecer também o Centro Alfa de Habilidades: “Muito 
interessante a proposta de aprender sobre o corpo
humano nos manequins”.

No Hemocentro, os jovens se conscientizaram da 

importância da doação de sangue, mesmo não poden-
do colaborar por conta da idade. “Fiquei com vontade
de doar. Vou incentivar meus pais a esta prática”, ani-
mou-se Julia de Carvalho. Quem teve a mesma reação
foi a pré-vestibulanda Fernanda Coltri, que fi cou feliz
com a chance de conhecer melhor a Unifesp. “Tomara
que seja meu futuro local de trabalho”.

Campanhas públicas 
Além das visitas monitoradas, a Universidade

promoveu campanhas públicas dirigidas a crianças,
jovens e pessoas da Terceira Idade. Em palestras
educativas, jovens puderam tirar suas dúvidas sobre
como lidar com a sexualidade na adolescência, a im-
portância dos métodos anticoncepcionais, prevenção
às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e gravi-
dez. “As adolescentes estão engravidando cada vez
mais cedo, aos 14 ou 15 anos de idade, por conta do
apelo sexual nos meios de comunicação ou mesmo
na comunidade onde vivem”, alertou a enfermeira Pa-
trícia Albuquerque Moraes, do setor de Planejamento
Familiar da Unifesp.

Prevenir, detectar e cuidar da obesidade, hiper-

tensão e diabetes, fazer uma alimentação saudável e 
como socorrer um epilético em crise convulsiva tam-
bém foram temas de dinâmicas em grupo promovidas 
por profi ssionais da Universidade. Ofi cinas de origami 
e apresentação dos corais da Unifesp e da UATI com-
pletaram a programação da Semana.

Acertos e possibilidades

Visitas marcaram Semana de C&T 

Estudantes receberam noções de primeiros socorros
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Vestibular

Unifesp recebe 22.799 inscrições 

Em setembro, a professora Maria Lucia Cardoso de Almeida, docente da disci-
plina de Biologia Celular, foi nomeada coordenadora da Assessoria de Assuntos
Internacionais (Assin) da Unifesp. O setor é vinculado à reitoria e visa interme-
diar as relações entre o corpo discente da Universidade e instituições internacio-
nais de ensino superior e pós-graduação.

Vera Salvadori, formada em Biomedicina pela Unifesp e também profi s-
sional da área de Relações Internacionais, além de Eunice Akiyama, secretária
executiva da Reitoria, formam a equipe. “A soma de diferentes experiências

propicia um novo olhar sobre as possibilidades internacionais para nossos alu-
nos”, afi rma Maria Lucia.  

A coordenadora explica que o principal objetivo da Assin é criar um ban-
co de dados com informações sobre os objetivos dos alunos que visam uma
experiência no exterior (modalidade da bolsa e país de destino, entre outros 
detalhes). Para facilitar a interação entre oferta e procura, o banco de dados 
será alimentado também com informações sobre programas de intercâmbio e
editais em andamento em universidades de todo o mundo. 

As primeiras ações da Assin já movimentaram a Universidade. No fi m de
outubro, esteve na Unifesp o docente da Universidade do Porto, Alberto Sereno,
coordenador do Programa Alban da Comissão Européia, que destina bolsas de
Mestrado, Doutorado, Especialização e do tipo “sanduíche” para  estudantes da
América Latina. O evento, que aconteceu no anfi teatro do Hospital São Paulo,
reuniu aproximadamente 150 interessados em concorrer a uma bolsa na Europa.

Paralelamente, seis estudantes de graduação da Universidade (quatro do 
curso de Tecnologia Oftálmica, um de Fisioterapia e um de Nutrição), passam
atualmente por entrevistas pelo Programa Fulbright, um intercâmbio educa-
cional norte-americano  que há quase sessenta anos fi nancia estudantes de 
diversas áreas. Os selecionados receberão uma bolsa para estudo nos EUA, de 
fevereiro de 2007 a agosto de 2008.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Assin pelo telefone
5083.7551. A Assessoria de Assuntos Internacionais funciona na rua Dr. Diogo
de Faria, 1087, cj. 801.

Assessoria de Assuntos Internacionais 
sob nova coordenação

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) re-
cebeu este ano 22.799 inscrições para seus 19 cur-
sos, distribuídos em cinco campi: capital paulista e 
Baixada Santista, além de os recém-instalados em

Diadema, Guarulhos e São José dos Campos.
Os tradicionais cursos da área de saúde do 

campus São Paulo receberam um total de 12.689 
inscritos para suas 273 vagas oferecidas em cinco 
modalidades. Comparativamente com o ano an-
terior, estes números demonstram até mesmo um 
certo crescimento na procura, pois as inscrições 
subiram de 12.498 para 12.689. Na Baixada San-
tista, os cinco cursos tiveram 2.681 candidatos.

Por sua vez, os novos campi da Unifesp têm 
registrado uma grande adesão dos vestibulandos. 
Em Diadema, os quatro cursos da área de exatas

receberam 3.101 inscritos. O campus Guarulhos, 
que oferece quatro cursos na área de humanas, 
nos períodos vespertino e noturno, recebeu 
3.677 inscrições para as 320 vagas oferecidas. 
Finalmente, São José dos Campos, que oferece 
45 vagas para o curso de Ciências da Computa-
ção, recebeu 532 inscrições.  

Este ano, foram recebidas 164 inscrições de 
“treineiros” para as áreas biológicas e exatas, 
enquanto humanas teve cinco candidatos com 
esse perfi l.

Os campi São Paulo, Baixada 
Santista, Diadema, Guarulhos 
e São José dos Campos 
ofereceram 999 vagas. 
Resultado signifi ca acréscimo 
de mais de 7,3 mil candidatos.

Sereno, da Universidade do Porto, com a equipe da Assin.
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A pesquisa BRAZOS (The Brazilian Osteoporosis Stu-
dy), coordenada pelos médicos Marcos Bosi Ferraz,
Marcelo de Medeiros Pinheiro e Rozana Mesquita
Ciconelli, do Centro Paulista de Economia em Saúde
(CPES) e Disciplina de Reumatologia da Universidade
Federal de São Paulo, é o mais abrangente levanta-
mento realizado para fi ns de avaliação dos fatores de
risco associados à fratura por baixo impacto e, conse-
qüentemente, relacionados à osteoporose.

Realizada com um grupo de 2.420 indivíduos com
mais 40 anos de idade, de todas as classes sociais e
macro-regiões do país, em mais de 120 cidades, a
BRAZOS constatou que cerca de 85% dos homens
e 70% das mulheres que já tinham tiveram alguma
fratura por baixo impacto como fêmur, vértebra, pu-
nho, úmero e costelas desconheciam ter diagnóstico
de osteoporose, ou seja, da doença que ocasionou a
fratura. De modo geral, os indivíduos relacionavam a
fratura à queda e não à fragilidade óssea.

A pesquisa constatou que os fatores de risco mais
relevantes entre os brasileiros foram os aspectos ge-
néticos (história familiar de fratura de fêmur em pa-
rentes de primeiro grau), sedentarismo, tabagismo,
alcoolismo e baixo consumo de alimentos ricos em
cálcio. Apenas 24% dos entrevistados declararam ter
praticado ou praticar algum tipo de exercício físico re-

gular nos últimos 12 meses. A grande maioria dos
homens (63%) relatou hábito de fumar regularmente
e 21% das mulheres estavam fumando. Quase 50%
dos homens entrevistados bebiam regularmente, en-
quanto a grande maioria das mulheres não tinha esse
hábito.

De acordo com a BRAZOS, a população acredi-
ta que a doença pode ser prevenida com dieta mais
adequada. De fato, a ingestão de cálcio e vitamina D
propicia melhor aquisição do pico de massa óssea e
pode retardar as perdas decorrentes da menopausa e
do envelhecimento. No entanto, a pesquisa demons-
trou que o consumo de micronutrientes relacionados
à saúde óssea, como cálcio, magnésio e vitamina D,
está abaixo do recomendado pelas diretrizes dieté-
ticas internacionais, independentemente do nível
sócio-econômico, região, grau de instrução, área
populacional e faixa etária. A média diária de con-
sumo de cálcio (400mg) nas mulheres, por exemplo,
foi três vezes menor do que a recomendada (1200
mg/dia). Do mesmo modo, o consumo de vitamina
D estava aquém do recomendado tanto em homens
como em mulheres.

Doenças associadas
A pesquisa BRAZOS apontou que dois terços dos

entrevistados apresentavam doenças associadas,
especialmente as mulheres, sendo as mais comuns
a hipertensão arterial (29%), lombalgia (18%),
artrites (14%), gastrite (13%), depressão (11%),
diabetes mellitus (8%), dislipidemia (6%) e osteo-
porose (6%). Na maior parte dos casos, esses males
estão associados ao envelhecimento (hipertensão,
diabetes, osteoporose e artrites) e ao maior Índice
de Massa Corporal (hipertensão arterial, diabetes

mellitus, artrites e dislipidemia ).
Além de potencialmente propensa à osteoporo-

se, a população brasileira, de acordo com a pesqui-
sa, apresenta elevada taxa de quedas recorrentes. O 
medo de cair foi referido por grande parte da amos-
tragem (61%), sendo maior nas mulheres (71%) do 
que nos homens (49%) – e a principal preocupação 
de 66% dos entrevistados é com as fraturas.

Levantamento resultou 
no primeiro estudo 
epidemiológico em nível 
nacional a explorar o 
assunto.

Congresso de Extensão incrementa projetos da Unifesp
Compartilhar conhecimento e novas idéias foi o
objetivo do 3o Congresso Brasileiro de Extensão
Universitária (CBEU), ocorrido em Florianópolis, no 
fi m de outubro, e que contou com 30 estudantes 
da Unifesp.

Integrantes do Projeto Cananéia, por exemplo,
voltaram animados com a possibilidade de implan-
tar o chamado “estágio de vivência” naquela co-
munidade, em 2007, seguindo modelo apresenta-
do pela Universidade Federal da Paraíba. “Outras 
idéias para incrementar o Cananéia e o Rondon es-
tão sendo discutidas nas reuniões semanais”, revela

Katsumi Osiro, coordenador dos projetos.
De acordo com os membros do Cursinho Pré-

Vestibular Jeannine Aboulafi a (CUJA) o 3o CBEU
foi importante para captar novas formas de aper-
feiçoar o método de ensino. Segundo o estudante
Átila Granados, coordenador do CUJA, entre as
propostas que serão aproveitadas no próximo ano
está aumentar as aulas de Apoio Psicopedagógico,
dando maior enfoque à cidadania e introduzir aulas
temáticas, por conta da Fuvest.

Estudantes do Projeto Saber Cuidar aproveita-
ram uma idéia vista no encontro para montar du-

rante uma Ação Global do SESI na Chácara Bela 
Vista, zona norte da capital, a tenda de atividades 
“Paulo Freire”. “Discutimos cidadania e vários ou-
tros temas ligados a educação popular”, explica 
Tatiana Diniz, do 3o ano de Enfermagem.

Empolgado com o que viu no 3o CBEU, o pró-
reitor de Extensão Walter Manna Albertoni comen-
ta a importância do encontro: “Tivemos a certeza 
de que já não se pode imaginar a Universidade sem 
a participação direta de seus alunos na comunidade
em que estão inseridos”.

Pesquisa determina fatores de 
risco da osteoporose

Fontes de cálcio, como o leite, devem ser consumidas.
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Gerido pela Unifesp/SPDM em sistema de Organização Social de Saúde (OSS), o 
Hospital Estadual de Diadema, na Grande São Paulo, conquistou, em agosto, simul-
taneamente com o Hospital Pirajussara, de Taboão da Serra, a Acreditação Nível 3, 
que é conferida às instituições que atendem aos mais altos padrões de gestão e de 
serviços, de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA) e pelo Ministério da Saúde. 

O processo de certifi cação de Diadema teve início em 2002. Após um diag-
nóstico, que levantou pontos a serem melhorados no hospital, foi estruturado um 
programa para atender as normas da ONA. No aspecto físico, a instituição precisou 
apenas passar por pequenos ajustes pontuais e melhoria de sinalização. No âm-
bito de recursos humanos, de acordo com o superintendente do hospital, Nacime 
Salomão Mansur, foi fundamental a participação de todos os colaboradores. “O 
importante foi deixar claro que todos têm sua função e cada um deles é essencial 
para atingirmos os padrões de excelência operacional e, conseqüentemente, a cer-
tifi cação”, avalia Mansur.

Para chegar ao Nível 3, o Hospital de Diadema usou de sua própria “receita 
médica”. Ainda no Nível 1, cada departamento escreveu suas rotinas, procurando 
criar manuais de normas  – procedimento obrigatório para o Nível 2, que tem como 
princípio a organização, além da segurança. Bastou, então, apenas fazer um ajuste 
global de todos os materiais desenvolvidos, para trazer uniformidade ao processo. 

Referência
Com 238 leitos, o Hospital de Diadema é gerido pela Unifesp desde 2000. O 

hospital tem UTIs (pediátrica, adulta e neonatal) e pronto-socorro, realiza cirurgias 
de pequeno e médio portes e partos de alto risco. Possui áreas de apoio, como 

centro cirúrgico e de diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas, la-
vanderia e setor de nutrição. A instituição é referência em neurocirurgia, obstetrícia, 
pediatria e politraumatismos. Dos 6.170 estabelecimentos hospitalares existentes 
no País, apenas 66 eram acreditados pela ONA até agosto deste ano. Dentre esses, 
nove alcançaram a certifi cação máxima, 32 a acreditação plena e 25, a de Nível 1. 
Dos hospitais que receberam a certifi cação máxima, os primeiros da rede pública 
brasileira foram o Hospital Geral de Pirajussara e o Hospital Estadual de Diadema, 
além do Hospital Estadual Sumaré, no interior do Estado.

HE Diadema conquista acreditação 

O Centro de Assistência e Educação em Enfermagem 
(Caenf) da Unifesp oferece atendimento a mães e pais 
com fi lhos entre 2 e 7 meses de vida, por meio do Gru-
po Terapêutico de Massagem e Estimulação de Bebês.
Esse trabalho tem início com uma palestra e exibição
aos pais de um documentário sobre os principais fato-
res que agem no desenvolvimento do bebê.

As aulas são distribuídas em cinco sessões teó-
rico-práticas, de uma hora de duração, ministradas
uma vez por semana. Segundo Maria das Graças Bar-
reto da Silva, docente do Departamento de Enferma-
gem da Unifesp e coordenadora desse trabalho, são
organizados pequenos grupos, compostos por duas
ou três duplas ou trios. Maria das Graças afi rma que a
participação do pai tem crescido.

Esta atividade é apenas uma entre muitas outras

que o grupo vem realizando, como o curso para pro-
fi ssionais e estudantes, que divulga pesquisas sobre 
a massagem. Eles freqüentam as aulas, treinam com 
bonecos e percebem a importância da massagem 
apresentada na perspectiva do desenvolvimento neu-
ropsicomotor. Há também o projeto de assessoria às 
creches, unidades pediátricas de hospitais e materni-
dades. “Nessas assessorias, fazemos uma adaptação, 
pensando na qualidade dos cuidados de enfermagem
com o bebê, na importância do manuseio com a crian-
ça e na perspectiva da humanização dos cuidados”, 
explica a professora.

Nesses 10 anos de atividades, destaca que a
constância do atendimento no ambulatório é sempre 
grande. “Divulgamos os nossos cursos para a popu-
lação em geral nos jornais, revistas, programas de
TV. Cumprimos a função social que uma universida-
de deve ter”, lembra Maria das Graças. O programa 
vem sendo reconhecido pela qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos: “Temos duas alunas premiadas com o
PIBIC da universidade e uma delas também recebeu 
menção honrosa no I Congresso Brasileiro de Enfer-
meiras Pediátricas”, destaca. 

A professora ressalta que a massagem favorece a
que os pais conheçam o bebê, aprendam a respeitar e 

reconhecer os seus sinais, além dos benefícios fi sioló-
gicos que ela traz, pois o bebê no primeiro ano de vida 
capta o mundo principalmente através dos cinco sen-
tidos e, com a massagem, ele é estimulado por meio 
de olhares, movimentos e cheiros. Tudo isso, junta-
mente com a linguagem, contribui para a qualidade 
da comunicação e percepção corporal da criança. Se 
a massagem for feita regularmente, a longo prazo irá 
repercutir no organismo como um todo, favorecendo o 
padrão de sono/vigília, a digestão, com melhoria das 
cólicas, dentre outros benefícios.

Grupo de Massagem de Bebês completa 10 anos 

Profi ssionais ensinam 
pais e mães a massagear 
seus bebês para 
promover a aproximação 
e o desenvolvimento 
psicomotor. 

Hospital é referência para sete cidades da região.
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Termina pesquisa 
sobre planos de 
saúde

A Comissão encarregada de 
estudar propostas de planos 
de saúde coletivos informa 
os resultados preliminares 
da pesquisa realizada junto 
aos servidores/funcionários 
do complexo Unifesp/HSP. 
De 9.273 questionários 
enviados, 7.045 já foram 
devolvidos e, desse total, 
5.851 respondentes (63,1%) 
afi rmaram ter interesse em 
aderir a um plano de saúde. 
Os resultados serão analisa-
dos pela área administrati-
va, para planejamento dos 
próximos passos.

Criado ofi cialmente em 1988, o Departamento de
Assuntos Comunitários (DAC) responde por alguns
dos mais importantes programas educacionais da 
instituição como a Escola Paulistinha de Educação
(EPE); Centro Infanto-juvenil de Educação, Cultura e
Lazer (CIJ); Escola de Artes, Ofícios e Computação
(EAOC); e Centro de Educação Informal (CEI).

“Ao lado da vertente educativa, passamos a
contar com atividades de ginástica e culturais, além
de prestar apoio social aos servidores e funcionários 
do Complexo Unifesp/HSP”, explica Nilce Piva Ada-
mi, diretora do DAC.

Na EPE, o DAC responde pela oferta da Edu-
cação Infantil e do Ciclo I do Ensino Fundamental, 
além de atividades pedagógicas e lúdicas com-
plementares no CIJ. No CEI são disponibilizados o
Curso de Aceleração para a Conclusão do Ensino
Fundamental e Médio na modalidade preparatória, 
aulas de inglês, espanhol e cursos de extensão. Na
EAOC acontecem cursos de Corte e Costura; Artesa-
nato; Informática, entre outros.

No âmbito das atividades culturais, o DAC res-
ponde pelo Coral Unifesp, pela Ofi cina Vocal e por
um curso de violão, que resultou na criação do Con-
junto Paulistano de Violões Antonio Manzioni - Uni-
fesp. As atividades esportivas são contempladas com
um programa de ginástica na Atlética. Como ações
culturais são organizadas exposições, eventos, feiras
benefi centes e programações musicais que, em mui-
tos casos, têm verbas revertidas para os Programas
Auxilio Emergencial e Auxílio Imediato, criados para
conceder empréstimos aos servidores e funcionários
do complexo Unifesp/HSP. 

Projetos
Para 2007, os projetos incluem estabelecer par-

ceria com a Secretaria de Estado da Educação para
a continuidade do Ciclo II do Ensino Fundamental
para alunos da EPE. Também está nos planos utilizar
o Centro Esportivo “Mané Garrincha” para ativida-
des esportivas e pedagógicas complementares para
120 alunos não atendidos em tempo integral no CIJ,
com extensão para familiares. Com apoio do NISAN
– responsável pelas ações de segurança alimentar da
instituição – pretende iniciar o projeto “Promovendo
a educação alimentar de crianças e mães”, aberto à
comunidade externa. 

Na Extensão, o DAC quer colocar em prática o
projeto “Planejando atividades de promoção e pro-
teção da saúde de jovens e adultos alfabetizandos e

pacientes transplantados”, fi nanciado pelo PROEXT/
MEC, a ser desenvolvido no CEI. “Também está em 
estudo a transformação da EPE em Colégio de Apli-
cação, a fi m de ser um campo de experimentação 
e difusão de novas propostas pedagógicas, com a
participação de docentes e alunos de Pedagogia do 
campus de Guarulhos”, conclui a diretora do DAC.

Quando começou seu trabalho de ginástica laboral, em 2005,
durante as aulas de capacitação ministradas para o pessoal
de apoio de alguns setores, o Serviço Especializado em Saúde
e Medicina do Trabalho (SESMT) introduziu o conceito de saú-
de preventiva dentro do complexo Unifesp/HSP, com base na
Norma Regulamentadora/NR-17 do Ministério do Trabalho,
que estabelece parâmetros para adaptação das condições
de trabalho às características psicofi siológicas dos traba-
lhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto,
segurança e desempenho efi ciente – incluindo ergonomia,
orientações sobre posturas adequadas e mobiliários corretos,
entre outros pontos.

Com o sucesso do trabalho, o SESMT ampliou a inicia-
tiva e passou a oferecer o programa para diversos setores
da instituição. “Está disponível para todos aqueles que se
interessaram pela prática da ginástica laboral e que têm pre-
ocupação com a ergonomia, que é a adaptação do trabalho
ao ser humano, e não o inverso”, declara o professor Antonio

Carlos Zechinatti, responsável pelo projeto.
Sob coordenação da médica Gabriela Moutinho Florez, o

grupo ministra aulas de alongamento e relaxamento duas vezes
por semana, com duração de 10 a 15 minutos, para cerca de
trinta pessoas. “O SESMT tem embasamento legal para realizar
atividades com a fi nalidade de reduzir o absenteísmo provoca-
do por doenças osteomusculares”, afi rma Zechinatti.

A ginástica laboral é uma atividade aberta a todos os
funcionários e servidores do complexo Unifesp/HSP,PP já sendo
realizada in loco, em setores como CDE, Recursos Humanos,
Processamento de Dados e Anatomia Patológica. Para ampliar
ainda mais o programa, o SESMT está atualmente treinando
multiplicadores da área de Enfermagem. A prática da ginástica
laboral traz benefícios como a diminuição de queixas clínicas
relacionadas ao sistema osteomuscular, melhoria do relaciona-
mento interpessoal e redução do estresse.

Quem quiser participar deve enviar um e-mail para
sesmt@rh.epm.br, aos cuidados de Gabriela Moutinho Florez.

Há 18 anos, DAC 
promove ações 
educacionais, culturais 
e físicas que favorecem 
toda a comunidade.

SESMT oferece ginástica laboral para 
funcionários da Unifesp e HSP

Educação, cultura e lazer para todos

Horta na EPE foi uma das iniciativas do DAC.
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Colsan inaugura laboratório de 
biologia molecular

Após um ano e meio de trabalho, a Colsan (Associação Benefi cente de Coleta de Sangue)
inaugurou no dia 26 de outubro seu laboratório de biologia molecular. Equipada com tecno-
logia de ponta, a nova unidade vai proporcionar melhor controle de qualidade do sangue,
estudo profundo de sorologias e pesquisas em hemoderivados. “Com esse laboratório, va-
mos diminuir o tempo das sorologias de HIV e hepatite C”, afi rma o diretor técnico científi co
Fabrício Oliveira Carvalho.

Na ocasião, o reitor da Unifesp, Ulysses Fagundes Neto, elogiou a gestão do superin-
tendente José Augusto Barreto à frente da Colsan e ressaltou a importância do novo espaço
para o ensino e a pesquisa. “A pesquisa sobre a doença celíaca, realizada com 3 mil amostras
de sangue, revelou um problema de saúde pública muito importante em São Paulo. Ela foi
realizada aqui, na Colsan, e isso muito me orgulha”, declarou.

V. Clementino ganha 
Centro de Estudos do 
Envelhecimento

Após 15 anos estudando o processo de envelhecimento

dos idosos que moram na Vila Clementino, o Centro de

Estudos do Envelhecimento (CEE) inaugurou instalações

mais modernas, no fi m de novembro, à rua Dr. Bacelar,

384. Além de mais consultórios para atendimento e ava-

liação física e mental, o CEE tem outras novidades, como

lan house, tratamento dentário especializado e amplo

espaço para atividades como jardinagem, culinária e

exercícios físicos.

Luiz Roberto Ramos, chefe do Departamento de Me-

dicina Preventiva e coordenador do CEE, explica que um

dos novos procedimentos é a utilização do computador

para incentivar o raciocínio e exercitar a memória, além

de viabilizar a inclusão digital deste contingente. 

Com capacidade para atender até duas mil pessoas,

o CEE está com vagas abertas para maiores de 60 anos

que moram na região. O atendimento é gratuito e o ca-

dastro pode ser feito pelo telefone: 5575-3604, de 2ª a

6ª feira, das 8h às 17h, com Vera.

As discussões sobre a criação de um Bairro Universi-
tário no entorno da Unifesp, a partir de iniciativa da
Pró-Reitoria de Administração, encampada pela Sub-
prefeitura de Vila Mariana, trouxeram à tona a opor-
tunidade de promover ações sociais na chamada Vila
Mário Cardim, um conjunto de moradias não regula-
rizadas há mais de 40 anos, que abriga 500 famílias
no quadrilátero formado pelas ruas Uruana, Henrique
Machado, Gessipós e Dr. Mário Cardim.

As carências estruturais dessa comunidade pas-
sam pelo saneamento básico, atendimento médico,
escola, programas de capacitação profi ssional para
jovens e adultos e lazer, entre outros problemas. Para
responder a esse desafi o, a equipe do Programa de
Qualidade de Vida da Unifesp e o especialista em co-
municação Carlos Francisco dos Santos Júnior realiza-
ram algumas visitas ao local, com objetivo de levantar
necessidades e realizar um trabalho de aproximação
com os moradores.

De acordo com a pesquisa, dirigida por Cristina
Capobianco, coordenadora do PQV, e que entrevistou

247 famílias, 60% dos moradores possuem o ensino
fundamental incompleto, 90% das casas construídas
são próprias e 75% das famílias ganham até dois sa-
lários mínimos. “Existe uma demanda para implanta-
ção de projetos de educação, saúde, cultura e lazer. A
maioria dos entrevistados acredita que a Unifesp pode
mudar a realidade da comunidade”, conclui Cristina.

Durante a captação dos dados, foi constatado
grande número de moradores que ganham o sustento
como “carrinheiros” e catadores de papel. “No tópico
‘geração de renda e trabalho’ do levantamento, duas
propostas surgiram: a criação de um banco de profi s-
sionais para oferecer serviços ao bairro; e a formação
de uma cooperativa, por meio de possíveis parcerias
com a Prefeitura, com o Sebrae e com a Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing”, diz Capobianco. 

Uma das principais carências apontadas  na pes-
quisa já começa a ser enfrentada. “Em reunião com
a Secretaria da Habitação, onde também estava pre-
sente o presidente da Associação dos Moradores da
Vila Mário Cardim, Claudio de Freitas, marcamos uma

visita com a Sabesp, para criar o saneamento básico 
do local”, conta Carlos dos Santos Júnior, que tam-
bém atua como chefe de gabinete de um vereador 
paulistano. A coordenadora da secretaria Municipal 
de Saúde, Edjane Maria Torrião Brito, também se dis-
ponibilizou para ajudar nas questões da vigilância e
atenção à saúde dos moradores. 

O PQV está aberto a sugestões e idéias de proje-
tos para melhorar a Vila Mário Cardim e todo o bairro. 
Os interessados em se tornarem parceiros podem en-
trar em contato com Claudia, no PQV, à rua Francisco 
de Castro, 36, das 14h às 17h, tel. 5549.5556.

Show benefi cente
No dia 8 de dezembro, às 19h, o PQV promove

um show benefi cente com a banda de pop/rock Tro-
pa de Elite. O evento será no Espaço Cultural (rua 
Borges Lagoa, 770). O ingresso é um brinquedo e 
toda a arrecadação será destinada às crianças da
Vila Mário Cardim.

PQV terá ações sociais na Vila Mário Cardim

Colsan Inicia atuação também em pesquisa
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Entidades discutem mudanças na Unifesp

Adunifesp, Sintunifesp e DCE promoveram um Congresso que debateu os
rumos da Universidade, reunindo representantes de todas as associações de
classe da Unifesp/HSP: alunos, professores, servidores técnico-administrativos,
médicos, enfermeiros, gestores e pesquisadores. Os organizadores também con-
vidaram representantes da USP e USP Leste para trazer experiências e apontar
soluções.

Entre os temas abordados, destaque para a reforma universitária; a tercei-
rização no serviço público; o uso do espaço público pela iniciativa privada; a
administração das Organizações Sociais de Saúde; o papel dos servidores técni-
co-administrativos; e a expansão da Unifesp. 

DCE tem nova diretoria

Desde o dia 10 de novembro, o Diretório Central dos Estudantes
conta com quatro novos coordenadores: dois para assuntos gerais e
dois para fi nanças, que fazem parte da chapa “Contra-Corrente”, elei-
ta para a gestão 2007.

As primeiras questões a serem enfrentadas pelos novos represen-
tantes são: melhorias na assistência universitária (aumento da área do
bandejão, manutenção  geral, falta de materiais e desavenças entre 
alunos e funcionários) e aproximação dos alunos dos novos campi,
principalmente da Baixada. “Ainda vamos nos reunir com os alunos
para uma conversa formal, quando teremos uma noção melhor dos
problemas que enfrentaremos durante nosso mandato”, diz o coorde-
nador de fi nanças Varum Ribeiro de Freitas, aluno de Medicina.

Os novos docentes contratados pela Unifesp para os campi Baixada Santista, 
Diadema e Guarulhos participaram de encontro com o reitor, pró-reitores, coorde-
nadores pedagógicos e responsáveis pela área de Expansão, para uma primeira 
conversa sobre as atividades que realizarão a partir do ano que vem. Ressaltando 
a simbologia daquele momento, o reitor Ulysses Fagundes Neto lembrou que “ali, 
nascia uma nova Universidade”.

Em sua fala, o pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa Nestor Schor, destacou 
que, a partir daquele momento, a tarefa de concretizar as mudanças conquista-
das passa a ser também dos novos colegas. “Cada um de vocês terá um compro-
misso individual com a organização dos campi e com o desafi o de viabilizar as
pesquisas”. De acordo com o pró-reitor de Graduação Luiz Eugênio de Mello, a
grande procura pelos cursos da Unifesp pelos vestibulandos aumenta a respon-
sabilidade dos professores.  

Primeiras impressões
Para os novos docentes, as expectativas também existem e vêm de vários

âmbitos. A pedagoga Daniela Uad, do campus Guarulhos, disse esperar que os
cursos cumpram o papel de oferecer uma formação profi ssional qualifi cada, aliada
a pesquisas e extensão. O professor de fi losofi a Ivo da Silva Júnior acredita que
seu curso será o “coração” do campus, porque ele “amarra” os demais. “Temos
um outro desafi o. Praticamente todos os profi ssionais da Filosofi a vieram da USP
e teremos que criar uma identidade da Unifesp”, afi rmou.

Os professores que vão trabalhar em Diadema pretendem tornar o campus
uma referência em meio ambiente. Para a química Carolina Teixeira, o país tem
muitos problemas no setor e, por isso, precisa formar mais profi ssionais nessa área.
“Temos um campus favorável e a relação candidatos/vaga está no mesmo nível de
outras grandes universidades públicas. As condições são positivas para começar-
mos muito bem”, declarou Marcos Pereira Rufi no, professor de Antropologia do
campus Guarulhos.

Recepção aos docentes marca nova Universidade

Papel das OS e Expansão geraram debates mais acalorados.

Chapa Contra-Corrente tem quatro coordenadores.

As três áreas do conhecimento, pela primeira vez na Unifesp


