
Em 2010, passamos por transfor-
mações importantes. A Unifesp, ou-
trora voltada exclusivamente à área
da saúde e vinculada à Escola Paulista
de Medicina, com uma tradição de 77
anos, cedeu lugar à “nova” Unifesp:
uma universidade plena, que preser-
va valores muito fortes, apesar de sua
diversidade. A aprovação de um novo
Estatuto, mais participativo e demo-
crático, a formatura das primeiras tur-
mas dos novos campi e a transferên-
cia da Reitoria, Pró-Reitorias e Admi-
nistração Central para um prédio fisi-
camente isolado dos campi foram si-
tuações que contribuíram para essa
transformação.

Consideramos 2011 como o ano da
estabilização político-administrativa.
Um ano para consolidar o Estatuto,
planejar o futuro de cada campus com
relação à sua administração e auto-
nomia, sem perder a qualidade que a
Unifesp preza na formação de profis-
sionais – e, sobretudo, a sua vocação de-
finitiva para a pós-graduação e pesquisa.

O processo de expansão acelera-
do esbarrou em diversos problemas
estruturais, que aos poucos estão sen-
do solucionados. Iniciamos cursos do
zero, como no caso das áreas de Ciên-
cias Humanas e Ciências Exatas. Se
isso não acontecesse, mesmo sem
uma infraestrutura ideal, ainda não te-
ríamos os primeiros profissionais for-
mados pela Unifesp, com exceção da
área de saúde, no mercado de trabalho.

Quero destacar o excelente traba-
lho dos diretores acadêmicos: Nildo
Alves Batista (Baixada Santista), Mar-
cos Cezar de Freitas (Guarulhos), Ar-
mando Milioni (São José dos Campos),
Virgínia Junqueira (Diadema), Ieda
Verreschi (Osasco) e Paulo Pontes (São
Paulo); a dedicação dos pró-reitores
Miguel Roberto Jorge (Graduação),

Arnaldo Lopes Colombo (Pós-Gradua-
ção e Pesquisa), Eleonora Menicucci
de Oliveira (Extensão), Vilnei Mattioli
Leite (Administração) e Luiz Leduíno
de Salles Neto (Assuntos Estudantis);
a presença e contribuição do vice-rei-
tor Ricardo Smith, a competência do
chefe de gabinete, Manoel Girão, e a
importância dos nossos assessores
e servidores da Reitoria.

Acabamos de realizar as eleições
para diretores acadêmicos, membros
das Congregações, diretores das uni-
dades universitárias e Conselhos de
Campi. Toda a comunidade Unifesp
pôde escolher, de forma democrática,
os seus dirigentes. A partir de agora,
todos os campi terão autonomia para
decidir grande parte de seu destino e
serão responsáveis pela melhoria e
continuidade da expansão, como um
todo. Por sua vez, a administração
geral – centralizada na nova sede da
Reitoria – deverá contemplar a todos
de maneira igualitária, com equivalên-
cia de direitos e deveres. E o Campus
São Paulo voltará a assumir sua ver-
dadeira vocação, orientada exclusiva-
mente para a área da saúde, resga-
tando a Escola Paulista de Medicina e
a Escola Paulista de Enfermagem. Por
fim, quero destacar a instalação da
Assessoria de Gestão de Novos Cur-
sos sob a responsabilidade do prof.
Nildo Alves Batista. E informar que o
PDI – Plano de Desenvolvimento
Institucional (2011-2015), elaborado
pela Secretaria de Planejamento, sob
a liderança do prof. Sérgio Draibe, bem
como o Regimento Geral, coordenado
pelo prof. Ricardo Smith, estão pron-
tos e serão submetidos à comunida-
de e posteriormente ao CONSU.

Boa leitura.

Walter Manna Albertoni

A “nova” Unifesp
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Editorial



Entrevista

Esta edição especial traz uma entrevista com o Prof. Dr. Walter Manna Albertoni. Ele faz um balanço de

dois anos de sua gestão, relata os desafios dos novos campi e apresenta os projetos para 2011-2012.

Unifesp:
transformação e estabilização político-administrativa

Como o senhor resumiria 2010?Como o senhor resumiria 2010?Como o senhor resumiria 2010?Como o senhor resumiria 2010?Como o senhor resumiria 2010?

Walter Manna Albertoni: Um ano de transformação
da antiga Unifesp, voltada prioritariamente à Escola Paulista
de Medicina e com uma tradição de 77 anos na área de
saúde, para a nova Unifesp, que tem a consciência de
universidade plena, da diversidade, das diferenças, pre-
servando valores muito fortes, sem perder a qualidade. A
nova Unifesp é essa que fez um novo Estatuto, mais de-
mocrático, mais participativo; que está sendo administra-
da com austeridade. Tratando os diferentes campi de for-
ma igualitária em relação aos direitos e deveres, respei-
tando suas peculiaridades.

Transformação também no que se refere à separação
entre a gestão pública da Unifesp e a gestão privada, da
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), mantenedora do Hospital São Paulo. Atualmente
não só as diretorias são separadas, como também os
contratos de assistência à saúde e assessoria acadêmica
e científica. O Hospital São Paulo, nosso Hospital Univer-
sitário, hoje é administrado por um Conselho Gestor
bipartite.

Passamos por dificuldades estruturais no processo de
instalação dos diversos campi, mas não permitimos que
essas dificuldades impedissem nossa expansão e cria-
ção de novos cursos, dando oportunidade a estudantes de
outras áreas de receber educação de qualidade. E, inclusi-
ve, em 2010 já formamos as primeiras turmas em Diadema,
Guarulhos, Baixada Santista e São José dos Campos.

Foi um ano difícil?Foi um ano difícil?Foi um ano difícil?Foi um ano difícil?Foi um ano difícil?

W.M.A.: Naturalmente. Com a maturidade dos novos
campi, os problemas foram surgindo com toda a sua com-
plexidade, tanto de relacionamento entre as diferentes áreas
de conhecimento, quanto com novos alunos e professo-

res. Foi um ano em que realmente percebemos não só as
diferenças culturais, como também as dificuldades admi-
nistrativas de uma universidade multicampi. Apesar de
termos ainda desafios a ser superados no Campus São
Paulo, como a pluralidade de imóveis, passamos a admi-
nistrar de forma mais objetiva as questões relativas às
demandas e necessidades de todos os campi.
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Como o senhor vê 2011?Como o senhor vê 2011?Como o senhor vê 2011?Como o senhor vê 2011?Como o senhor vê 2011?

W.M.A.: Vejo 2011 como o ano da estabilização políti-
co-administrativa. Um ano para consolidar o novo Estatu-
to e planejar o futuro de cada campus com relação à sua
administração e autonomia, sem perder a qualidade que a
Unifesp preza na formação de profissionais e, sobretudo,
mantendo a sua vocação definitiva para a pós-graduação
e pesquisa.

Cada campus merece o respeito de todos, e cada um
terá um nível de autonomia que permitirá decidir grande
parte do seu destino. O Campus São Paulo não ficará mais
com a responsabilidade de abrigar a administração da Uni-
versidade; irá administrar a si próprio, como acontece com
os demais campi. E a administração geral, Reitoria e Pró-
Reitorias, instaladas na nova sede, deverão contemplar a
todos de maneira igualitária e equivalente em direitos e
deveres, respeitando suas diferenças.

O que motivou a expansão da Unifesp?O que motivou a expansão da Unifesp?O que motivou a expansão da Unifesp?O que motivou a expansão da Unifesp?O que motivou a expansão da Unifesp?

W.M.A.:  Houve uma época em que se discutiram vá-
rios destinos para a Unifesp - Escola Paulista de Medici-
na, havendo inclusive o temor de eventualmente ser ab-
sorvida por outra universidade federal. Tínhamos a sensa-
ção de que não haveria mais espaço para uma universi-
dade temática. A grande verdade é que já existia um em-
brião, uma vontade de levar todo o saber acumulado na



área de saúde para uma universidade plena. A expansão
para Santos, em 2004, liderado pelo então reitor Ulysses
Fagundes Neto e apoiada pelo Conselho Universitário, deu-
se por vontade de crescer para além da Vila Clementino.
Com a proposta de expansão das universidades federais,
apresentada pelo MEC, veio o projeto REUNI, que foi
encampado pelo CONSU com a finalidade de oferecer um
número maior de vagas do ensino público gratuito e de
qualidade à população.

Como explicar os entraves estruturais?Como explicar os entraves estruturais?Como explicar os entraves estruturais?Como explicar os entraves estruturais?Como explicar os entraves estruturais?

W.M.A.:  Como já comentei em outras ocasiões, a
velocidade política é diferente da velocidade técnica. Se
para instalar um campus fôssemos esperar por um terre-
no e construir prédios, além de ter todas as condições de
permanência estudantil, salas para professores, bibliote-
ca adequada, transporte e restaurante universitário insta-
lado, teoricamente, a expansão do ensino superior no Bra-
sil estaria começando a acontecer só agora, quatro anos
depois, porque todas as premissas para construção e lici-
tação demandam tempo. Então, chegou-se à conclusão
de que o melhor caminho seria utilizar prédios, cedidos
por prefeituras ou alugados pelo próprio MEC, para dar an-
damento ao processo. Essa atitude nos levou a alguns
cenários provisórios, sim, mas que estão sendo corrigi-
dos. Neste vestibular, saltamos de 1.100 para mais de oito
mil alunos. Com dificuldades, mas graças à boa qualida-
de dos nossos professores e à dedicação de todos, for-
mamos as primeiras turmas do processo de expansão.

Esses estudantes não estão pagando um preço alto demaisEsses estudantes não estão pagando um preço alto demaisEsses estudantes não estão pagando um preço alto demaisEsses estudantes não estão pagando um preço alto demaisEsses estudantes não estão pagando um preço alto demais

por serem os primeiros alunos de uma fase em que os por serem os primeiros alunos de uma fase em que os por serem os primeiros alunos de uma fase em que os por serem os primeiros alunos de uma fase em que os por serem os primeiros alunos de uma fase em que os campicampicampicampicampi

ainda não estão bem estruturados?ainda não estão bem estruturados?ainda não estão bem estruturados?ainda não estão bem estruturados?ainda não estão bem estruturados?

W.M.A.: A pergunta certa talvez fosse: se não houves-
se a expansão, esses alunos estariam onde? Talvez al-
guns estivessem estudando em escolas privadas, mas a
maioria, que não possui recursos para pagar um curso
superior, estaria fora da universidade. Apesar das dificul-
dades, não faltou sala de aula para ninguém, muito me-
nos professor. Faltou, sim, comodidade, transporte ade-
quado e restaurante universitário.

Na verdade, um campus teve mais facilidade, outro,
mais dificuldade, mas todos avançaram, e acho que
estamos chegando a um momento em que, nos campi

Sessão do CONSU para votação do novo Estatuto

onde se formam as primeiras turmas, estamos muito pró-
ximos de inaugurar as instalações adequadas.

Quando tudo será resolvido?Quando tudo será resolvido?Quando tudo será resolvido?Quando tudo será resolvido?Quando tudo será resolvido?

W.M.A.: Podemos afirmar que os problemas estrutu-
rais dos campi serão solucionados em 2011. Temos em
vista a inauguração dos blocos I e II do Campus Baixada
Santista, mas precisamos de um terceiro. Teremos a inau-
guração do prédio da Conforja, em Diadema, que é uma
construção grande, com mais salas de aulas e laboratórios.

Talvez, o campus que esteja mais bem estruturado seja
o de São José dos Campos, graças à atuação da Prefeitu-
ra, que não só doou o terreno como construiu os dois blo-
cos da Universidade na região, além de ter doado mais de
120 mil m² no Parque Tecnológico, onde teremos um pré-
dio construído pelo MEC, com uma previsão de dois anos
para a entrega.

Por que é tão difícil fixar datas para o início ou término dePor que é tão difícil fixar datas para o início ou término dePor que é tão difícil fixar datas para o início ou término dePor que é tão difícil fixar datas para o início ou término dePor que é tão difícil fixar datas para o início ou término de

projetos, obras e licitações?projetos, obras e licitações?projetos, obras e licitações?projetos, obras e licitações?projetos, obras e licitações?

W.M.A.: Porque não depende apenas da vontade da
instituição nem do fato de termos recursos financeiros.
Posso garantir que todas as vezes que temos um projeto
aprovado pelo MEC, o provimento da verba é conseguido.
O demorado são as licitações, pois as empresas partici-
pantes podem impugnar o processo por alguma dis-
cordância. Passando a fase da licitação, segue-se a de
construção e a de reavaliação, podendo ocorrer atrasos
na entrega de materiais e equipamentos.

Por esses motivos, podemos dizer que a gestão públi-
ca é complexa. Apesar dos percalços e das dificuldades,
estamos lidando com o dinheiro público de forma transpa-
rente e segura.
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Por que a dificuldade em administrar a Unifesp?Por que a dificuldade em administrar a Unifesp?Por que a dificuldade em administrar a Unifesp?Por que a dificuldade em administrar a Unifesp?Por que a dificuldade em administrar a Unifesp?

W.M.A.:  De 1933 a 1935, a Escola Paulista de Medici-
na era a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina). Em 1956, a EPM (Escola Paulista de
Medicina) foi federalizada e a lei que a instituiu dizia que o
espaço do Hospital São Paulo deveria ser franqueado à
academia para o treinamento dos estudantes. Convive-
mos com esse perfil por muitos e muitos anos. O diretor
da EPM também era o presidente da SPDM, mantenedora

Anfiteatro Leitão da Cunha - Campus São Paulo



do Hospital São Paulo, também administrado por ele.
A antiga EPM cresceu e, em 1994, na gestão do prof.

Manoel Lopes dos Santos, foi transformada na Unifesp.
Devido ao baixo orçamento, a Universidade buscou ver-
bas junto a órgãos de fomento, e ajuda da SPDM para a
construção de prédios e locação de imóveis, com o único
objetivo de crescer e manter a excelência e qualidade nos
serviços prestados.

Nos últimos anos, os órgãos de controle consideraram
que alguns procedimentos administrativos eram irregula-
res.  E passamos a  responder diversos professos ao CGU
(Controladoria Geral da União), TCU (Tribunal de Contas da
União) e MPF (Ministério Público Federal).

Administrar uma universidade plena, com um maior nú-
mero de áreas de conhecimento, professores e disciplinas
completamente diferentes é o desafio da “nova” Unifesp.

Até então, não tínhamos essa experiência, por isso
buscamos auxílio de assessorias e consultorias externas.
O que pretendemos é consolidar, em 2011, uma forma
administrativa que contemple todas as áreas de atuação
e os campi da Unifesp. Devemos lembrar que essa difi-
culdade não é apenas nossa, mas também de outras uni-
versidades federais que optaram pelo REUNI.

Por que adquirir um prédio novo para a Reitoria, sem antesPor que adquirir um prédio novo para a Reitoria, sem antesPor que adquirir um prédio novo para a Reitoria, sem antesPor que adquirir um prédio novo para a Reitoria, sem antesPor que adquirir um prédio novo para a Reitoria, sem antes

finalizar as obras em andamento nos outros finalizar as obras em andamento nos outros finalizar as obras em andamento nos outros finalizar as obras em andamento nos outros finalizar as obras em andamento nos outros campicampicampicampicampi?????

W.M.A.: Esse foi um ponto muito discutido. É difícil
administrar uma universidade multicampi, com essa com-
plexidade, a partir de um dos campi. A Universidade será
melhor administrada a partir de uma localização fisica-
mente neutra – uma ação, a meu ver, politicamente mais
correta.

Um dos grandes problemas que a Universidade en-
frenta, apontado pela mídia, CGU (Controladoria Geral da
União) e TCU (Tribunal de Contas da União), está no uso
de imóveis alugados ou cedidos pela SPDM, na Vila

Novo prédio da Reitoria, Pró-Reitorias e Administração Central na rua Sena Madureira
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Clementino. Esses acontecimentos levaram o MEC a uma
reflexão e à decisão de que não era possível continuar
com 61 imóveis alugados pela Universidade e outras de-
zenas cedidos pela SPDM.

O Governo Federal não investia na Unifesp há mais de
30 anos. Foi, então, uma decisão política do ministro
Fernando Haddad e do MEC.

Surgiu uma oportunidade, um prédio pronto, que servia
sob medida para a Administração Central. O investimento
do MEC foi especificamente para a aquisição desse imó-
vel, a fim de efetuarmos a mudança da Administração
Central da Universidade. Essa verba não estava destina-
da a nenhum outro campus. Foi uma maneira de iniciar-
mos a verticalização, pois ocupamos no novo prédio o
equivalente à mesma área que ocupávamos na Vila
Clementino. A área desocupada pela Reitoria abrigará, além
da diretoria do Campus São Paulo, outros departamentos
que funcionam atualmente em imóveis alugados ou cedi-
dos pela SPDM.

Como o senhor recebeu a notícia de que a Unifesp ganhou oComo o senhor recebeu a notícia de que a Unifesp ganhou oComo o senhor recebeu a notícia de que a Unifesp ganhou oComo o senhor recebeu a notícia de que a Unifesp ganhou oComo o senhor recebeu a notícia de que a Unifesp ganhou o

prêmio do IGC de melhor universidade federal do País?prêmio do IGC de melhor universidade federal do País?prêmio do IGC de melhor universidade federal do País?prêmio do IGC de melhor universidade federal do País?prêmio do IGC de melhor universidade federal do País?

W.M.A.: É uma felicidade para nós porque é o terceiro
ano consecutivo que a Unifesp recebe essa classificação.
Entendo que o prêmio é o resultado do esforço de toda a
família Unifesp. Demonstra que, apesar das dificuldades
enfrentadas, a qualidade de ensino prevalece. Ótimos pro-
fessores, ótimos pesquisadores e, acima de tudo, ótimos
alunos.

Como o senhor considerou a greve dos alunos, docentes eComo o senhor considerou a greve dos alunos, docentes eComo o senhor considerou a greve dos alunos, docentes eComo o senhor considerou a greve dos alunos, docentes eComo o senhor considerou a greve dos alunos, docentes e

alguns servidores?alguns servidores?alguns servidores?alguns servidores?alguns servidores?

W.M.A.: As reivindicações propostas foram as mes-
mas discutidas fora da greve. Todos nós queremos termi-
nar a construção dos prédios e, com isso, melhorar as
condições das salas de aula e da permanência estudantil.



A necessidade e a vontade são as mesmas. Ainda não
aconteceu, por completo, devido aos entraves burocráti-
cos como a morosidade de processos por parte das em-
presas envolvidas nas obras.

As crises sempre trazem algo de bom. Ruim é quando
se radicaliza e se leva o fato além das reais reivindica-
ções. Os prazos de conclusão de prédios e outras obras
não dependem exclusivamente da Reitoria.

Acredito que todos nós gostaríamos muito de ter es-
sas respostas, mas enquanto as questões não são res-
pondidas, o importante é ter sala de aula, professores e
alunos. Faz parte do processo de expansão ter o apoio de
prefeituras parceiras, que sempre buscaram contar com
uma universidade federal em suas regiões. Como exem-
plo, citamos o que tem ocorrido em São José dos Cam-
pos, Diadema, Guarulhos, Baixada Santista e Osasco.

Com relação aos benefícios estudantis, já houve au-
mento em 2010. A verba de 2,3 milhões, destinada ao
auxílio permanência estudantil, não foi suficiente para co-
brir o gasto de 4 milhões, que retiramos do OCC (Orça-
mento de Custeio e Capital) e tivemos que notificar o MEC
do ocorrido.

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Unifesp, em
conversa com o Ministério da Educação e a Sesu, conse-
guiu elevar o orçamento para 7 milhões em 2011 e alcan-
çar o equilíbrio. Para disponibilizar esse benefício a um

Campi

A estruturação dos campi e o momento atual
Nesta segunda parte da entrevista, o reitor Walter Manna Albertoni faz uma breve análise da situação dos

campi e avalia a importância destes para as comunidades regionais.
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O Campus Baixada Santista, sob
a direção do prof. Nildo Batista, suce-
dido agora pela prof.a Regina Célia
Spadari, formou sua segunda turma
em 2010. Está muito bem classifica-
do no quesito formação profissional.
Os cursos de graduação ali ministra-

dos são relevantes para a região, como
os de Educação Física e Nutrição,
ambos avaliados com nota 5 pelo
MEC, sendo o de Nutrição já conside-
rado uma referência nacional; os de-
mais, nas áreas de Fisioterapia, Psi-
cologia, Terapia Ocupacional e Servi-
ço Social, são também conduzidos
por docentes altamente gabaritados.

As instalações são basicamente
alugadas, tanto pelo MEC (Ministério
da Educação) quanto pela Unifesp, ou
cedidas pela Prefeitura do município.
Os blocos I e II, em fase final de cons-
trução, com cerca de 20 mil m² de
área, serão colocados à disposição do
campus e devem mudar completamen-
te o perfil da Universidade, com novas
instalações próprias e de qualidade.

O campus é seguramente predes-
tinado ao sucesso, pois está localiza-

Edifício do Campus Baixada Santista
(Ponta da Praia)

Baixada Santista do na mais importante cidade do lito-
ral paulista. Antes da Unifesp, a Bai-
xada não tinha universidade pública;
por esse motivo temos certeza de que
ela é um orgulho para toda a comuni-
dade santista.

Pode-se afirmar que, com a des-
coberta do pré-sal e o sentimento de
esperança que esse campus levou à
região, a Unifesp não poderia estar
localizada em melhor lugar. Breve-
mente, o campus também irá abrigar
o Instituto do Mar, com os cursos de
Engenharia de Pesca, Engenharia Por-
tuária, Engenharia Ambiental e Ocea-
nografia. Um dos aspectos que mais
preocupam a cidade de Santos hoje é
o meio ambiente.

A presença da Unifesp poderá contri-
buir de forma especializada, ajudando a
comunidade em todas essas atividades.

maior número de alunos será preciso fazer análises
criteriosas, a fim de saber quantos alunos realmente ne-
cessitam de auxílio. É um processo que demanda respon-
sabilidade de todos: alunos, docentes e servidores.

O que mudou no CONSU?O que mudou no CONSU?O que mudou no CONSU?O que mudou no CONSU?O que mudou no CONSU?

W.M.A.: O Conselho Universitário hoje é bem mais
ágil, tem menor número de integrantes e representantes
de todos os campi e categorias. Realizamos, em março
de 2011, as eleições gerais. Cada campus possui agora
um conselho e um diretor eleitos e suas necessidades
serão discutidas em suas unidades.

Ao CONSU caberá avaliar os projetos e solicitações
dos campi com equilíbrio. Acredito que teremos condi-
ções de conseguir traçar um programa adequado que aten-
da às necessidades dos diferentes campi.

Como está o processo de verticalização do Como está o processo de verticalização do Como está o processo de verticalização do Como está o processo de verticalização do Como está o processo de verticalização do Campus Campus Campus Campus Campus São Paulo?São Paulo?São Paulo?São Paulo?São Paulo?

W.M.A.: O processo de verticalização caminha em pa-
ralelo à implantação do Bairro Universitário. A Prefeitura
está acertando o sistema viário, além de ruas e calçadas,
fazendo doação de terrenos e o prometido estacionamen-
to subterrâneo. Um grande avanço foi dado no processo
de verticalização com a aquisição do prédio, em constru-
ção, do IPEPO (Instituto Paulista de Estudos e Pesquisa
em Oftalmologia). Serão 15 mil m² verticalizados.
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São José dos
Campos

Fachada do edifício do Campus
São José dos Campos

O Campus São José dos Campos,
sob a direção do prof. Armando
Zeferino Milioni, já formou a primeira
turma e, entre suas peculiaridades,
está o fato de estar instalado em uma
cidade inovadora, que possui um Par-
que Tecnológico fantástico, reconhe-
cido no País inteiro. Em São José dos
Campos estão instalados o ITA (Insti-
tuto Tecnológico de Aeronáutica), a
Embraer (Empresa Brasileira de Ae-

ronáutica), a Vale e a Petrobras.
O campus foi construído pela Pre-

feitura e pelo Governo Federal,  para
que a Unifesp se transformas-se em
uma universidade de ponta na área
tecnológica, com os seguintes cursos:
Ciência da Computação,Matemática
Computacional e Bacharelado em  Ci-
ência e Tecnologia.

A comunidade Unifesp irá acom-
panhar o crescimento de um campus
que será motivo de orgulho para o País.

A Prefeitura de São José dos Cam-

Detalhe da parte interna do Campus
Guarulhos

O Campus Guarulhos, sob a dire-
ção do prof. Marcos Cezar de Freitas,
formou a primeira turma em 2010 e é
totalmente destinado à área de Ciên-
cias Humanas. Localiza-se no Bairro
dos Pimentas. Certamente, a Unifesp
irá transformar esse bairro em algo to-
talmente inovador, contribuindo para

o desenvolvimento social e educacio-
nal de seus moradores.

A Prefeitura de Guarulhos é a nos-
sa grande aliada nesse desafio e nos
tem dado importantes contribuições
para a inserção do campus na comu-
nidade. Uma prova desse entrosa-
mento são os estudos realizados para
que o Bairro dos Pimentas passe a
se chamar Bairro dos Universitários.

Algumas estruturas estão sendo
cedidas à Universidade como o CEU
(Centro Educacional Unificado) de
Guarulhos, que supre a falta de salas
de aula, até que as novas instalações
fiquem prontas.

A construção de um novo prédio
no terreno onde está o campus já foi
licitada e deverá, brevemente, ter iní-
cio. Com isso, esperamos que em
dois anos Guarulhos já tenha as ins-
talações ideais.

O trabalho desenvolvido na área

social e de extensão no Bairro dos
Pimentas é  muito importante para a
região. Realmente é um campus que
tem vocação social, com uma forte
atuação no entorno, e que irá marcar
toda a comunidade que lá vive. Um
exemplo disso é a contribuição à rede
de ensino, dada por alunos e docen-
tes da área de Pedagogia. Afinal, não
é fácil manter em sala de aula crian-
ças e adolescentes em situação so-
cial de risco.

Com o trabalho de inserção reali-
zado pelo Campus Guarulhos, como
o Cursinho Popular e a Residência Pe-
dagógica, além das avaliações do
MEC (SiSU e ENEM), a esperança se
renova e a Universidade começa a
atrair os melhores alunos de todas as
regiões do País.

O grau de preferência por uma univer-
sidade como a Unifesp é grande e sua
presença na região é transfor-madora.

Guarulhos

Unidade Eldorado do Campus Diadema

O Campus Diadema, sob a direção
da prof.a Virgínia Junqueira, formou sua
primeira turma em 2010. Voltado à área

Diadema da saúde e do meio ambiente, está ca-
minhando firme na formação de alunos
para o mercado de trabalho. Muitos
deles estagiam nas indústrias da região.
Essa parceria é uma experiência sui
generis para a Universidade e a própria
região.

Existe uma forte aliança com a Pre-
feitura para a inserção contínua da
Unifesp no município.

No final do ano passado, o campus
inaugurou 33 laboratórios de pesquisa
e três outros para aulas práticas dos
cursos de graduação. Em 2011, serão
iniciadas as atividades na unidade Con-
ceição, onde funcionava a fábrica da
Conforja. Esse imóvel foi adquirido pelo
Ministério da Educação e repassado à

Unifesp. A unidade abrigará dois prédi-
os, um para os laboratórios, com 6 mil
m², e outro para as salas de aulas, com
1,5 mil m². No total, serão 16 salas de
aulas, cada uma com capacidade para
50 alunos; cinco laboratórios de gradu-
ação, comportando cada um 50 alunos;
e 12 laboratórios para pesquisas de pós-
graduação.

Todos os cursos de graduação exis-
tentes no campus foram planejados de
acordo com a vocação regional.

Outro exemplo é o programa de pós-
graduação em Ciência e Tecno-logia da
Sustentabilidade, inédito no País, que
passou a ser oferecido devido à locali-
zação junto à represa Billings e ao di-
versificado parque industrial da região.
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pos colabora ativamente com a Unifesp,
pois, além de ter doado os prédios, ce-
deu mais 126 mil m² de área no Parque

Tecnológico. Em fevereiro, foi assinado
o Protocolo de Intenção para doação
deste terreno, visando à expansão do

ICT-Unifesp, que pretende oferecer no-
vos cursos de graduação.

O Campus Osasco, está sob a di-
reção da prof.a Ieda Verreschi.

Nos últimos dois anos, a Unifesp
participou de diversas negociações
com a Prefeitura para que se inicias-
sem, o quanto antes, as atividades
no município. A solução encontrada
foi a cessão, por vinte anos, de um
prédio onde funcionava uma faculda-
de municipal. Seus alunos foram

Edifício do Campus Osasco

Osasco transferidos para outro prédio, tam-
bém cedido pela Prefeitura, passando
a Unifesp a ocupar as instalações exis-
tentes.

Com o prédio disponível e a libera-
ção de docentes e técnicos adminis-
trativos pelo MEC, iniciaram-se as
aulas em 14 de março. Na primeira
semana foi realizada a Semana dos
Calouros, cuja programação teve o in-
tuito de informar e introduzir o aluno à
nova realidade da vida universitária.

Osasco – o sexto campus da
Unifesp – iniciou suas atividades com
320 vagas distribuídas entre os seguin-
tes cursos de graduação na área de
economia e negócios: Administração
de Empresas, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis e Relações Inter-
nacionais. Cada um deles oferece 80
vagas, subdivididas igualmente entre
os períodos diurno e noturno. Ao todo,
inscreveram-se para o vestibular
15.704 candidatos de todo o Brasil.

O curso mais concorrido, em rela-

ção a todos os campi da Unifesp, foi
o de Administração de Empresas (pe-
ríodo noturno) com 4.866 inscritos para
40 vagas, o que representou a propor-
ção de 121 candidatos por vaga. Futu-
ramente, serão introduzidos novos
cursos de graduação, seguindo a
temática vocacional da região, e os
primeiros programas de pós-graduação.

Em relação ao projeto pedagógico,
convém mencionar que este foi ela-
borado de acordo com a vocação re-
gional e a demanda por profissionais.

Osasco é o quinto município mais
populoso do Estado de São Paulo com
o 15.º maior PIB (Produto Interno Bru-
to), em âmbito nacional.

Algumas das mais importantes
indústrias do País estão estabelecidas
nessa área, que registra crescente
participação de micro e pequenas
empresas, importantes para a econo-
mia regional, além de sediar diver-
sas entidades representativas de tra-
balhadores.

Vista dos prédios do Hospital São Paulo

O Campus São Paulo, sob a dire-
ção do prof. Paulo Pontes, foi definido
com a aprovação do novo Estatuto. É
formado pela Escola Paulista de Me-
dicina e pela Escola Paulista de Enfer-
magem. A primeira modelou o núcleo

da Universidade Federal de São Pau-
lo, tendo sido fundada em 1933 e
mantida basicamente por recursos pri-
vados. Após sua federalização, em
1956, tornou-se uma instituição públi-
ca gratuita, alcançando posteriormen-
te, em 1994, o status de universidade
federal, especializada na área de saú-
de. O Hospital São Paulo, vinculado à
EPM, foi oficialmente inaugurado em
1940. Nasceu como hospital-escola e
hoje é o Hospital Universitário da
Unifesp.

A Escola Paulista de Enfermagem
criou em 1939 seu curso de gradua-
ção visando profissionalizar o serviço
assistencial prestado pela EPM.

O Campus São Paulo oferece sete
cursos de graduação: Medicina, Ciên-
cias Biológicas (modalidade médica),
Enfermagem, Fonoaudiologia, Tecno-

logia Oftálmica, Tecnologia em Radio-
logia e Tecnologia em Informática em
Saúde. Na pós-graduação, são desen-
volvidos 45 cursos de mestrado aca-
dêmico, quatro de mestrado profis-
sional, 12 deles possuem nível de ex-
celência internacional e ainda existem
39 programas de doutorado. A unida-
de conta com  633 docentes, 1.497
graduandos, 2.890 alunos em Strito
Sensu, 888 residentes Médicos e
7.544 estudantes no Latu Sensu.

Com a mudança da sede adminis-
trativa da Unifesp para o Ibirapuera, o
Campus São Paulo retoma sua auto-
nomia, isentando-se da responsabili-
dade de abrigar tanto a Reitoria quan-
to as Pró-Reitorias e passando a ad-
ministrar a si próprio como acontece
com os demais campi.

São Paulo

Há alguns anos, a Prefeitura de São
Paulo fez a doação à Unifesp de um
terreno,  com área de 15 mil m², pró-

Unidade Santo
Amaro

ximo ao Largo Treze de Maio.
Decidiu-se que ali deveria funcio-

nar um campus de extensão, já que a
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to ao tipo de curso ou tempo para aber-
tura destes. Podemos adiantar, po-
rém, que a área já possui galpões com
estrutura suficiente para abrigar os cur-
sos de extensão, que contarão com o
apoio do Campus Guarulhos.

Além de programas preparatóri-
os para o vestibular, também preten-
demos levar assistência médica,
considerada uma das carências da
região.

A Unifesp chegará à Zona Leste para
se integrar à comunidade com um
Campus Avançado de Extensão e futu-
ramente abrirá cursos de graduação.

A construção de um campus na
Zona Leste está sendo discutida por
representantes da Unifesp e integran-
tes da Associação de Bairro dos Mo-
radores da Zona Leste, formada por
lideranças políticas, religiosas e soci-
ais da região.

Com quatro milhões de habitantes,
a Zona Leste deve ser a sede de mais
um campus da Unifesp.

A Unifesp aceitou a doação do ter-
reno, que será desapropriado pela Pre-
feitura. São 135 mil m² antes perten-
centes a uma antiga indústria. Não fir-
mamos qualquer compromisso quan-

Área onde será instalado o Campus
Zona Leste

Zona Leste
(em planejamento)

região precisava de uma integração
social mais atuante.

O projeto foi encampado pelo MEC,
que financiou a construção do  prédio a
ser inaugurado no primeiro semestre de
2011. Dirigida pela Pró-Reitoria de Ex-
tensão, esta unidade está administrati-

vamente ligada ao Campus São Paulo.
O local será destinado a cursos de

extensão voltados às comunidades de
jovens, crianças e idosos.

A UATI (Universidade Aberta à Ter-
ceira Idade), o CUJA (Cursinho Pré-
Vestibular Jeannine Aboulafia) e o Pro-

jeto Pirado (Projeto Social de Integra-
ção e Reintegração do Adolescente,
Jovem e Adulto) são alguns dos pro-
gramas já existentes em outros campi
da Unifesp, que serão implantados tam-
bém em Santo Amaro com a finalidade
de atender à população local.

Embu

A Unifesp e a Prefeitura de Embu
firmaram um Protocolo de Intenção
para doação, por parte da segunda,
de uma área equivalente ao Parque
do Ibirapuera. O acordo não foi con-

cretizado por completo, já que o pro-
jeto de construção ficará por conta da
Prefeitura, efetuando-se a doação à ins-
tituição logo depois.

Em termos de projetos futuros, a
Unifesp poderá desenvolver cursos de
graduação que atendam às demandas
locais, tais como Artes, Música, Ci-

nema e Teatro. Enquanto isso não
acontece, nosso compromisso em
Embu é na área de extensão, sob a
responsabilidade da prof.a Eleonora
Menicucci de Oliveira. Para tanto, foi
inaugurado na cidade um Campus
Avançado de Extensão da Unifesp, que
está funcionando adequadamente.

(em planejamento)

A “nova”
Unifesp


