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O evento contou com a presença de todos os segmentos da comunidade Unifesp

Ministro da Educação visita o
Campus Baixada Santista da Unifesp

Unifesp discute seu futuro até 2022
Entre os dias 30 de março e 1º

de abril, aconteceu a Conferência de
Busca do Futuro da Unifesp, no inte-
rior de São Paulo, que reuniu 134
participantes de diversos segmen-
tos internos e externos da Unifesp.
O evento foi promovido pela Pró-
Reitoria de Planejamento, após am-
pla discussão com a comunidade
acadêmica dos seis campi para es-
tabelecer diretrizes comuns visando
ao futuro da Universidade nos próxi-
mos 10 anos.  “É fundamental utili-
zar o planejamento como instrumen-
to de gestão para nortear a
integração e o alinhamento das dife-
rentes unidades da instituição se
quisermos buscar um futuro cada vez
mais promissor para a nossa institui-
ção”, afirma o pró-reitor de Planejamen-
to, José Luiz Gomes do Amaral.

Compareceram ao encontro a
ministra da Secretaria de Políticas
para as Mulheres, Eleonora Meni-
cucci, e o ex-ministro da Educação
Fernando Haddad. Pág. 5

Baixada Santista  e Diadema

ganham novas instalações

No Campus Baixada Santista, as novas instalações
de 17 mil m2, entregues em fevereiro, comportam, en-
tre outras dependências, 20 salas de aula, 40 laborató-
rios e restaurante universitário. Na ocasião, o ministro
da Educação, Aloizio Mercadante, visitou o local.

Em março, o Campus Diadema recebeu 5,4 mil
m2, distribuídos em seis pavimentos, que abrigam
área administrativa, cinco laboratórios para o ensino
de graduação e 12 para pesquisas, além de refeitório
no subsolo. Outra área, de quase 2 mil m2, compre-
ende o Complexo Didático, onde funcionarão 16 salas
de aulas. Pág. 3

Colóquio propõe reflexão sobre

as Humanidades Pág. 8

Seminário organizado pela PRAE

discute saúde do estudante Pág. 6

Unifesp estreita relações com

universidades francesas  Pág. 7

EPM discute importância da

propriedade intelectual Pág. 8
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O reitor  Walter Albertoni, parti-
cipou da reunião da Andifes com
a presidente Dilma Rousseff
para discutir e estabelecer rumos
da educação superior no País.
Pág. 7

Reunião da AndifesReunião da AndifesReunião da AndifesReunião da AndifesReunião da Andifes

Unifesp conta com ferramenta iné-
dita, dentre as universidades que
fazem parte do SiSU, que facilita-
rá o atendimento de candidatos
inscritos na lista de espera do
vestibular. Pág. 6

TTTTTecnologia aplicada ao SiSUecnologia aplicada ao SiSUecnologia aplicada ao SiSUecnologia aplicada ao SiSUecnologia aplicada ao SiSU

A Reitoria emitiu nota sobre as
ações preventivas para garantir a
integridade física dos estudantes
e servidores, além da preservação
do patrimônio público, durante ma-
nifestação de 20 de abril.  Pág. 2

Nota Pública da ReitoriaNota Pública da ReitoriaNota Pública da ReitoriaNota Pública da ReitoriaNota Pública da Reitoria
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Hoje, podemos afirmar
que, graças ao empenho e à
determinação da nossa equi-
pe e ao apoio do Ministério
da Educação, nossa gestão

está conseguindo cumprir praticamente todos os
compromissos que havia assumido no início do
mandato.

Foram separadas as gestões da Unifesp, do
HU-Hospital São Paulo e da Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), tor-
nando-as administrativa e juridicamente adequa-
das. A parceria, existente desde a fundação da
EPM em 1933, permanece forte e cada vez mais
consolidada. Esta relação adequada permite que
a Universidade repasse as verbas federais do
REHUF para a revitalização e modernização do
Hospital Universitário, considerado o maior da rede
federal.

Transferimos a Reitoria, Pró-Reitorias e Admi-
nistração Central da Unifesp para um novo pré-
dio, o que liberou espaço no antigo local para ins-
talação da administração do Campus São Paulo
e de suas unidades universitárias, além de salas
de aulas, laboratórios de pesquisa e ambulatóri-
os. Isto possibilitou a entrega de algumas casas
alugadas, contribuindo para o processo de ver-
ticalização daquele Campus.

Incidentes alheios à nossa vontade, como fi-
nanciamentos para edificações; atrasos em obras
e licitações; e descompasso entre a contratação
de servidores e início de cursos não reduziram o
entusiasmo e a determinação de consolidar a

expansão de nossa instituição. Ao contrário, só
reforçaram a vontade desta gestão em deixar tudo,
ou quase tudo, em seu devido lugar, funcionando
da forma como deve ser: campi autônomos, com
direção própria, qualidade de ensino e infraes-
trutura adequada.

Continuamos empenhados em solucionar os
problemas de todos os campi, sem exceção.
Para organizar as ações futuras da Unifesp, foi
criada a Pró-Reitoria de Planejamento, a qual
promoveu a Conferência de Busca do Futuro –
com participação de todos os segmentos da
comunidade acadêmica –, visando fixar as di-
retrizes comuns para o próximo decênio.

O Campus Guarulhos, cujas instalações fo-
ram doadas pela Prefeitura do Município, ainda
é foco de atenção especial desta gestão. Devi-
do a entraves em licitações, ainda não conse-
guiu iniciar a construção de seu prédio princi-
pal, embora nunca tenha faltado verba federal.
A direção do Campus, por sua vez, identificou,
próximo às atuais instalações, a existência de
um imóvel, que foi alugado pela Prefeitura e que,
por atender às nossas conveniências, entrará
em processo de compra ou desapropriação pelo
Governo Federal. Também estamos buscando
um imóvel que atenda temporariamente as ati-
vidades do Campus Guarulhos até que o prédio
principal seja construído.

Os outros campi estão finalizando seus pré-
dios e caminham melhor, como os leitores po-
derão conferir nesta edição. Boa leitura.

     Walter Manna Albertoni

Nota Pública da Reitoria à Comunidade UNIFESPNota Pública da Reitoria à Comunidade UNIFESPNota Pública da Reitoria à Comunidade UNIFESPNota Pública da Reitoria à Comunidade UNIFESPNota Pública da Reitoria à Comunidade UNIFESP

Diante da manifestação realizada por estudantes da UNIFESP em frente à Reitoria no último dia 20 de abril, que foi
acompanhada por esta Reitoria e Pró-Reitorias, esclarecemos que as medidas preventivas e efetivas foram tomadas
após os fatos deploráveis acontecidos no Campus Guarulhos no dia 18/04, e visaram manter a integridade física dos
estudantes e servidores da instituição, bem como a guarda patrimonial do edifício da Administração Central da Uni-
versidade. Reafirmamos nossa posição de estarmos abertos ao diálogo com os diversos segmentos da comunidade
universitária.

Entendemos serem legítimas as manifestações pacíficas que visam à melhoria das condições de funcionamento
da Universidade, a exemplo do ato estudantil ocorrido.

Tendo recebido recentemente a Pauta de Reivindicações do Conselho de Entidades da UNIFESP e da ADUNIFESP-
SSind – também subscrita pelos Centros Acadêmicos –, elaboramos uma ampla resposta onde deixamos claras as
providências que vêm sendo tomadas pela Reitoria e Diretorias dos Campi no sentido de solucionar os problemas
sentidos por todos nós.

A carta entregue pelos estudantes, por ocasião da manifestação, será objeto de análise e resposta desta Reitoria.

No espírito do processo de descentralização administrativa da UNIFESP, esta Reitoria e as Diretorias dos Campi

continuam disponíveis para um diálogo respeitoso e produtivo, na busca da construção da Universidade que todos
desejamos.

São Paulo, 24 de abril de 2012.

Prof. Dr. Walter Manna Albertoni
Reitor da UNIFESP
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Novas Instalações

Unidade José Alencar Gomes da Silva, do Campus Diadema, iniciou suas
atividades em março

Diadema inicia atividades na Unidade José de Alencar

Em março, os alunos do Campus

Diadema iniciaram suas atividades
na nova Unidade José Alencar Go-
mes da Silva, na região central do
município.

Localizada em um terreno de 36
mil metros quadrados, no qual fun-
cionava a Conforja, indústria
metalúrgica que faliu há 15 anos, a
obra recebeu investimentos de mais
de R$ 8 milhões desde sua implan-
tação em 2010.

A nova unidade tem capacidade
para atender 2,2 mil alunos e abriga
o Complexo Didático e o Prédio de
Laboratórios, com acesso pela Rua
Conceição e pela Rua São Nicolau,
respectivamente.

O Complexo Didático, com qua-
se 2 mil metros quadrados de área

construída, possui 16 salas de au-
las. Já o Prédio de Pesquisa, com
5,4 mil metros quadrados, dispõe de
cinco laboratórios para o ensino de
graduação e de 12 para pesquisa,
além de refeitório, salas administra-
tivas e auditório.

De acordo com a diretora acadê-
mica do Campus Diadema, Virginia
Berlanga Campos Junqueira, biblio-
teca e anfiteatro ainda não foram
incorporados ao Complexo Didático.
“Por enquanto o setor será utilizado
apenas como local de aulas, pois o
prédio será futuramente ampliado,
obedecendo a um projeto de inte-
gração”, afirma.

O Campus Diadema oferece, atu-
almente, sete cursos de graduação
e três programas de mestrado.

A nova unidade do Campus Baixada Santista,
localizada na Vila Mathias, foi entregue oficial-
mente no dia 16 de fevereiro e abrigará
infraestrutura para atender às demandas dos cur-
sos de graduação em Educação Física, Fisiote-
rapia, Nutrição, Psicologia, Terapia Ocupacional
e Serviço Social. Com capacidade para receber
diariamente 1.250 alunos, 143 docentes e 92
técnicos administrativos, o prédio dispõe de 20
salas de aula, 40 laboratórios, restaurante, bi-
blioteca e outros espaços, distribuídos em 17
mil metros quadrados de área.

O evento contou com a presença do prefeito
de Santos, João Paulo Tavares Papa; da prefeita
de Cubatão, Márcia Rosa de Mendonça Silva, e

Nova unidade é entregue ao Campus

Baixada Santista
de outras autoridades, além de, gestores, alu-
nos e convidados. Na ocasião, o Ministro da Edu-
cação, Aloizio Mercadante, fez uma visita às no-
vas instalações.

O reitor da Unifesp, Walter Manna Albertoni,
explicou que o novo prédio favorece a multipli-
cação das vagas de ensino superior no País.
“Com a ampliação da Universidade será cada
vez mais exigida a qualidade dos formandos e
de seus profissionais”.

Para Regina Sapadari, diretora acadêmcia do
Campus, o início das aulas no novo prédio vem
ao encontro da expectativa de toda a comunidade
acadêmica, criando espaços de convivência con-
dizentes com o ambiente de uma universidade.

João Paulo Papa, prefeito de Santos, Aloízio Mercadante, ministro da Educação, e Walter Albertoni,
reitor da Unifesp, durante entrega do edifício

O PPG-ECM contará com o apoio de uma incubadora
de empresas dentro do Parque Tecnológico

Pós-graduação

multicampi

A Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) aprovou o programa de
pós-graduação em Engenharia e Ciência de Ma-
teriais (PPG-ECM) da Unifesp, com nota 4, nos
níveis de mestrado e doutorado.

O PPG-ECM oferece linhas de pesquisa em
Biomateriais, Nanomateriais e Materiais e Proces-
sos para Aplicações Industriais, caracterizando-
se por ser multicampi. Quarenta docentes nu-
clearão pesquisadores e infraestrutura dos campi

de São José dos Campos, Diadema e São Paulo,
além do envolvimento efetivo do Parque
Tecnológico de São José dos Campos. O projeto
pedagógico prevê a mobilidade discente e a
internacionalização por meio da realização de cur-
sos de inverno e de verão, regularmente ministra-
dos por pesquisadores convidados de instituições
estrangeiras. Além disso, contará com o apoio
de uma incubadora de empresas instalada no
Parque Tecnológico, estimulando a fixação dos
egressos na indústria e não no setor acadêmico,
como hoje ocorre majoritariamente em nosso País.
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Campus São Paulo

HSP trabalha na revitalização de suas unidades

Totalmente revitalizada, a Unida-
de de Hematologia e Transplante de
Medula Óssea do Hospital São Pau-
lo (HSP) foi entregue ao público no
dia 12 de abril, com a presença do
prefeito de São Paulo, Gilberto
Kassab. Foi investido cerca de R$
1,3 milhão, sendo mais de 90% do
valor investido na unidade custeado
pela Fundação Salvador Arena. Os
próximos setores a serem recupe-
rados serão a Unidade de Internação
e a UTI Neonatal, com obras finan-
ciadas pela família Safra.

Construído na década de 1940, o
HSP passa por reformas que fazem
parte do Programa de Reforma e
Revitalização para adequar suas ins-
talações e infraestrutura às normas
sanitárias vigentes, proporcionando
maior segurança ao paciente e aos
profissionais de saúde, aliada à qua-
lidade na prestação de serviço.

Um novo Campus São Paulo
 Liberação de espaços e reformas em prédios do Campus São Paulo proporcionarão uma ocupação mais racional das instalações

Com a transferência da Reitoria, Pró-Reitorias
e alguns departamentos administrativos da Uni-
versidade para o prédio da Administração Cen-
tral, os espaços do edifício Octávio de Carvalho
estão sendo redistribuídos e casas de aluguel
entregues, reduzindo os custos do Campus São
Paulo.

A inauguração do Hemocentro e o término das
obras do edifício que abrigava o Instituto Paulista
de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia (IPEPO)
também liberarão mais espaços. Além disso, se-
rão feitas reformas e adaptações no Centro de
Convivência, atingido por um incêndio no início
do ano, no Edifício de Ciências Biomédicas (ECB)
e no Instituto de Farmacologia (Infar).

De acordo com o diretor acadêmico do Campus

São Paulo, Paulo Pontes, toda a área sob sua ju-
risdição está sendo avaliada para que os recur-
sos financeiros sejam aplicados de forma corre-
ta. Para isso, uma equipe especializada de 30
funcionários foi contratada e dará andamento às
demandas. “Nesta primeira fase, serão atendi-
dos os imóveis do Campus com o objetivo de
efetuar a manutenção necessária”, afirma o dire-
tor. “Com a diminuição das pendências, serão
elaborados cronogramas de trabalho para fazer a
manutenção preventiva de todas as unidades”.

Além do grupo de manutenção, foi contratada
uma equipe de eletricistas para o reparo dos edi-
fícios mais antigos, entre os quais o ECB e o
Infar.

Os trabalhos de substituição da fiação do ECB
já foram iniciados, após a conclusão dos estu-
dos preliminares. O mesmo procedimento será
adotado no Infar.

A unidade foi inaugurada com as presenças do reitor da Unifesp, Walter
Albertoni, do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, dos diretores do Hospital
São Paulo e de docentes e servidores

A entrega do novo prédio do Hemocentro está
prevista para junho de 2012

Já o edifício do Centro de Convivência será
liberado para ocupação. As áreas afetadas pelo
incêndio, como o Restaurante Universitário, se-
rão reestudadas visando-se à futura reforma.

está sendo feito, o mais importante é a transfe-
rência e a ocupação do edifício pelos departamen-
tos que fazem atendimento ambulatorial”, expli-
ca. “Essa medida resultará em um processo de
ocupação mais racional do espaço físico”.

Menos aluguéisMenos aluguéisMenos aluguéisMenos aluguéisMenos aluguéis

Um dos principais objetivos da verticalização
do Campus São Paulo é a diminuição gradual do
número de casas utilizadas para os serviços
ambulatoriais e de outra natureza. Após a com-
pra do edifício da Reitoria, 14 imóveis alugados já
foram devolvidos. Com a entrega do edifício do
Hemocentro, a previsão é que mais quatro se-
jam liberados, totalizando cerca de seis mil metros
quadrados de casas. “Com isso,  a Unifesp cum-
pre o compromisso com o Ministério da Educa-
ção de que, no processo de verticalização, para
cada metro quadrado construído, o mesmo es-
paço em imóveis alugados deveria ser desati-
vado”, afirma Pontes.

Com a transferência das Pró-Reitorias de Gra-
duação, Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão
do edifício Octávio de Carvalho será possível a
ampliação do Pronto-Socorro do Hospital São
Paulo, tornando o atendimento aos pacientes mais
eficiente e humanizado, além de aumentar a ocu-
pação de espaços pela Escola Paulista de Medi-
cina.

A intenção é que mais casas sejam devolvi-
das e parte das atividades e atendimentos passe
a ser desenvolvida no antigo prédio do IPEPO.

Segundo Paulo Pontes, o estudo funcional dos
andares já foi realizado, assim como a licitação
para o fechamento de paredes do prédio, deven-
do as obras começar em breve. “De tudo o que

A revitalização do HSP conta com
investimentos provenientes de fun-

dações privadas e filantrópicas,
além de parcerias com a Secretaria

de Estado da Saúde, que destinará
R$ 70 milhões ao programa, e com
o Ministério da Educação (MEC).

Oito projetos de revitalização, no
valor de R$ 8 milhões, já foram apro-
vados pelo MEC e abrangem a UTI
Pediátrica, a UTI e Unidade de
Internação da Cardiologia, Centro
Obstétrico e as Unidades de In-
ternação da Ortopedia, da Infec-
tologia Pediátrica, da Gastroclínica,
das Doenças Infecciosas de Adulto
e da Dermatologia.

Os recursos são oriundos do Pro-
grama Nacional de Reestruturação
dos Hospitais Universitários Federais
(REHUF), estando prevista a libera-
ção de mais R$ 30 milhões destina-
dos às reformas. O REHUF também
disponibilizou R$ 14 milhões para
compra e manutenção de equipa-
mentos e R$ 64 milhões para
insumos hospitalares.
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Planejamento

Conferência reuniu comunidade para discutir o futuro da UnifespConferência reuniu comunidade para discutir o futuro da UnifespConferência reuniu comunidade para discutir o futuro da UnifespConferência reuniu comunidade para discutir o futuro da UnifespConferência reuniu comunidade para discutir o futuro da Unifesp

Após ampla discussão com a
comunidade acadêmica dos seis
campi para estabelecer uma base
comum visando ao futuro da Uni-
versidade para os próximos 10
anos, foi realizada, entre os dias 30
de março e 1º de abril, a Conferên-
cia de Busca de Futuro da Unifesp,
que reuniu 134 participantes de di-
versos segmentos internos (docen-
tes, servidores técnico-administra-
tivos, alunos e gestores do Hospi-
tal São Paulo) e externos à institui-
ção, representados por gestores da
Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medici-
na e autoridades, entre outros.

O evento, ocorrido na cida-
de de Atibaia, interior de São
Paulo, foi fruto de um trabalho
iniciado em 2009 pela Secreta-
ria de Planejamento – que tinha
como responsável o professor An-
tônio Sérgio Draibe – e continuado
pelos professores José Luiz Go-
mes do Amaral (pró-reitor de Pla-
nejamento) e Nildo Alves Batista
(pró-reitor adjunto), após a extinção
da secretaria e a criação da Pró-Rei-
toria de Planejamento, em 2011,
pelo Conselho Universitário. “Plane-
jar o desenvolvimento da Unifesp,

propor medidas re-

lativas à organização da Universi-
dade e dos seus procedimentos,
com vistas ao seu contínuo aper-
feiçoamento, são alguns dos obje-
tivos estabelecidos para esta nova
Pró-Reitoria”, afirma o pró-reitor de
Planejamento. “É fundamental uti-
lizar o planejamento como instru-
mento de gestão para nortear a
integração entre as diferentes uni-
dades se quisermos visualizar um
futuro cada vez mais
promis-

sor para a nos-
sa instituição”.

Consideran-
do todos esses
aspectos, enten-

deu-se, como estratégica, uma
ampla discussão com a comuni-
dade acadêmica para a elaboração
do projeto de Planejamento
Sistêmico e Compartilhado da
Unifesp, para o período de 2012/
2022. “A forma encontrada foi a
realização de uma conferência
como a realizada em Atibaia”, expli-
ca Gomes do Amaral.

Ficou estabeleci-
do, após a definição
de uma base co-
mum de interesse e
de temáticas apro-
fundadas durante o
encontro, que o
futuro da Unifesp
deve ser vincula-

do à integração, ao equilíbrio, à
infraestrutura, à comunidade valo-
rizada e propositiva, à gestão
participativa, ao alcance da auto-
nomia financeira e ao reconheci-
mento internacional.

“A partir da base comum, per-
mitiu-se conhecer os temas que
representam o ponto de partida
para às mudanças desejadas”,
avalia Nildo Batista, pró-reitor ad-
junto de Planejamento. “O resul-
tado desse evento deverá ser ob-
jeto de conferências setoriais de
Busca do Futuro a serem desenvol-
vidas em cada campus de nossa
Universidade”.

Também participaram da dis-
cussão sobre o futuro da institui-
ção a ministra da Secretaria de Po-
líticas para as Mulheres e ex-pró-
reitora de Extensão da Unifesp,
Eleonora Menicucci de Oliveira, e
o ex-ministro da Educação Fernando
Haddad.

Na avaliação do reitor Walter
Manna Albertoni, o evento possi-
bilitou ouvir toda a comunidade e
pensar juntos sobre uma nova uni-
versidade. “Tivemos também a
oportunidade de nos conhecer-
mos melhor e nos tornarmos
multiplicadores”, conclui.

De cima para baixo, oficinas pré-
evento e atividades da Conferência
realizada em Atibaia
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A Unifesp sediou, no dia 1º de março, o I Se-
minário Nacional de Atenção à Saúde do Estu-
dante, evento promovido pelo Fórum Nacional de
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estu-
dantis (Fonaprace) e organizado pela Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE).

De acordo com Luiz Leduino de Salles Neto,
pró-reitor de Assuntos Estudantis e vice-coorde-
nador nacional do Fonaprace, o seminário forne-
ceu subsídio ao grupo de trabalho do fórum, que
foi criado para formular políticas nacionais de aten-
ção à saúde do estudante, por meio do desenvol-
vimento de ações de prevenção e promoção à
saúde nas universidades e da articulação destas
com o Sistema Único de Saúde (SUS). “Serviu,
também, para uma troca de experiências bem-
sucedidas, inclusive com o programa Saúde em
Ação da PRAE-Unifesp", explica.

 O seminário contou com três mesas-redon-
das e um painel, os quais levaram à discussão
temas relevantes como a importância das políti-
cas de álcool e drogas no meio universitário; o
SUS e a atenção à saúde do estudante; os pro-
gramas e políticas de atenção à saúde nas IFES,
com relatos de experiências; as políticas de aten-
ção à saúde do estudante, bem como os desafi-
os e perspectivas para o grupo de trabalho do
Fonaprace.

Unifesp sedia o I Seminário Nacional de  Atenção à Saúde do EstudanteUnifesp sedia o I Seminário Nacional de  Atenção à Saúde do EstudanteUnifesp sedia o I Seminário Nacional de  Atenção à Saúde do EstudanteUnifesp sedia o I Seminário Nacional de  Atenção à Saúde do EstudanteUnifesp sedia o I Seminário Nacional de  Atenção à Saúde do Estudante

Institucional

Luiz Leduino de Salles Neto, pró-reitor de Assuntos Estudantis, Fabrício Carvalho, coordenador nacional do
Fonaprace, Walter Manna Albertoni, reitor da Unifesp, e Lucas Ramalho, representante do MEC

No evento foram discutidos temas que ajudarão o Fonaprace a formular políticas nacionais de atenção à saúde do estudante

Unifesp inova e adota recursos para coibir

abusos na recepção aos calouros de 2012

Entre os dias 27/2 e 2/3,
todos os campi da Unifesp,
localizados na Baixada San-
tista, Diadema, Guarulhos,
Osasco, São José dos Cam-
pos e São Paulo, receberam
os calouros de 2012 com vá-
rias atividades planejadas.
Além da criação da campanha
com o mote “O trote não é le-
gal. Denuncie”, a Unifesp pu-
blicou um edital com as nor-
mas e prazos para a submis-
são de propostas de recepção
aos universitários. Cada
campus teve autonomia para
realizar ações complementa-
res às já estabelecidas.

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a Pró-Reitoria de As-

TTTTTecnologia ecnologia ecnologia ecnologia ecnologia on lineon lineon lineon lineon line para para para para para

atender candidatos da listaatender candidatos da listaatender candidatos da listaatender candidatos da listaatender candidatos da lista

de espera do SiSUde espera do SiSUde espera do SiSUde espera do SiSUde espera do SiSU

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)
da  Unifesp, juntamente com o Departamen-
to de Tecnologia da Informação (DTI), desen-
volveu uma ferramenta inédita, dentre as uni-
versidades que fazem parte do Sistema de
Seleção Unificada (SiSU), para atender aos
20 mil candidatos inscritos na lista de espe-
ra do vestibular.

Antes, os alunos que não eram classifi-
cados nas chamadas da Universidade, mas
que buscavam uma vaga remanescente, pre-
cisavam dirigir-se até o campus correspon-
dente ao curso escolhido para declarar o inte-
resse por essa vaga. Agora, basta o candida-
to acessar o site http://vestibular.unifesp.br, in-
serir o número do ENEM 2011 e do CPF e efe-
tuar a confirmação.  Em apenas alguns se-
gundos, o processo é realizado de forma prá-
tica e segura.

recebeu o nome “Disque-Trote”. Já o edital esta-
beleceu as regras para seleção de propostas com
o objetivo de incentivar e apoiar – por meio da
concessão de recursos financeiros às atividades
educativas e integradoras – a cultura da recep-
ção solidária aos novos acadêmicos. Ao todo
houve 11 inscrições, mas somente seis projetos
foram escolhidos: dois, do Campus São José dos
Campos e os demais dos Campi Baixada Santista,
Diadema, Osasco e São Paulo.

No Campus São Paulo, o trote inclusivo ajudou os calouros a entender as
dificuldades de pessoas com deficiência

suntos Estudantis (PRAE) criou uma forma de
coibir eventuais abusos na Semana de Recep-
ção aos Calouros da instituição. Cartazes e fai-
xas com o slogan “O trote não é legal. Denuncie”,
foram fixados em lugares estratégicos de cada
um dos seis campi. Por meio do telefone (011)
3385-4102 ou do e-mail  trotenao@unifesp.br,
pôde-se denunciar qualquer tipo de ocorrência du-
rante a recepção aos 2.869 calouros ingressantes
no vestibular 2012. No ano passado, a campanha
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Membros da Associação Nacional dos Diri-
gentes das Instituições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes), entre eles o reitor da Unifesp,
Walter Manna Albertoni, reuniram-se, pela pri-
meira vez, com a presidente Dilma Rousseff,
em dezembro do ano passado, para discutir e
estabelecer os rumos da educação brasileira e
a expansão das universidades federais.

Durante a reunião, que ocorreu no Palácio do
Planalto, os reitores lembraram que, apesar do
sucesso do programa de Reestruturação e Expan-
são das Universidades Federais (REUNI), continu-
am com falta de servidores. No encontro também
foram abordados assuntos como o projeto de lei
2.134/2011, que tramita no Congresso e que trata
da criação de cargos de docentes e de técnicos-
administrativos em educação, funções gratificadas
e cargos de direção nas universidades.

De acordo com Walter Albertoni, o Governo
Federal comprometeu-se em dar continuidade
ao REUNI, com garantia de recursos para con-
cluir as obras iniciadas e expandir a educação
superior de forma mais dirigida e estratégica para
o desenvolvimento do País, principalmente na
área tecnológica.

Na noite de 7 de março de 2012, a Academia
de Medicina de São Paulo empossou 27 novos
membros, entre os quais, nove médicos da
Unifesp. Na ocasião também foi comemorado o
117º aniversário da entidade. Durante a solenida-
de, que aconteceu na Sala São Paulo, com a pre-
sença de mais de 800 convidados, foram nome-
ados os seguintes profissionais vinculados à
Unifesp: Walter Manna Albertoni, Akira Ishida,
Clóvis Francisco Constantino (ex-aluno), Enio
Buffolo, José Luiz Martins, José Pinus, Krikor
Boyaciyan, Marcello Fabiano de Franco e Ramiro
Colleoni Neto.

A Academia de Medicina de São Paulo funda-
da em 1895 e sucessora da Sociedade de Medi-
cina e Cirurgia de São Paulo, cujo objetivo é pre-
servar a história e apoiar o progresso da Medici-
na e das Ciências. Entre seus acadêmicos estão
reitores universitários, ministros do Governo Fe-
deral, secretários de Estado, professores eméritos
das principais escolas médicas e especialistas
renomados.

A cerimônia foi abrilhantada pelo Coral da
Unifesp e sob regência do maestro Eduardo
Fernades.

Médicos da Unifesp são empossadosMédicos da Unifesp são empossadosMédicos da Unifesp são empossadosMédicos da Unifesp são empossadosMédicos da Unifesp são empossados
na Academia de Medicina de São Paulona Academia de Medicina de São Paulona Academia de Medicina de São Paulona Academia de Medicina de São Paulona Academia de Medicina de São Paulo

Notas

No dia 10 de fevereiro, a professora titular do
Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp,
Eleonora Menicucci de Oliveira, deixou o cargo
de pró-reitora de Extensão para assumir o novo
posto de ministra da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, a convite da presidente Dilma
Rousseff.

 Formada pela Universidade Federal de Minas
Gerais (1974), Menicucci concluiu o mestrado em
Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba
(1983) e o doutorado em Ciência Política pela Uni-
versidade de São Paulo (1990). Também possui o
título de professora livre-docente em Saúde Cole-
tiva pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Na
área de Saúde e Trabalho das Mulheres, fez pós-
doutorado na Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Università degli Studi di Milano.

A nova ministra foi membro atuante de diver-
sas sociedades civis e conselhos ligados ao Mi-
nistério da Saúde nas áreas que abrangem a aten-
ção integral à saúde da mulher, direitos humanos
e reprodutivos, políticas públicas de saúde e con-

>

>

O reitor Walter Manna Albertoni e a presidente da República, Dilma Rousseff, durante o encontro

Eleonora Menicucci durante seu discurso de posse
na Secretaria de Políticas para as Mulheres

> Encontro da Andifes e com a presidente Dilma RousseffEncontro da Andifes e com a presidente Dilma RousseffEncontro da Andifes e com a presidente Dilma RousseffEncontro da Andifes e com a presidente Dilma RousseffEncontro da Andifes e com a presidente Dilma Rousseff

Unifesp apresenta-se à FrançaUnifesp apresenta-se à FrançaUnifesp apresenta-se à FrançaUnifesp apresenta-se à FrançaUnifesp apresenta-se à França>

Pró-reitora da Unifesp assumePró-reitora da Unifesp assumePró-reitora da Unifesp assumePró-reitora da Unifesp assumePró-reitora da Unifesp assume
Secretaria de Políticas para MulheresSecretaria de Políticas para MulheresSecretaria de Políticas para MulheresSecretaria de Políticas para MulheresSecretaria de Políticas para Mulheres

tra a violência de gênero, além de contribuir com
o ensino e a produção do conhecimento sobre o
impactos das desigualdades sociais entre ho-
mens e mulheres.

Reitor comparece à posse dosReitor comparece à posse dosReitor comparece à posse dosReitor comparece à posse dosReitor comparece à posse dos
ministros Mercadante e Rauppministros Mercadante e Rauppministros Mercadante e Rauppministros Mercadante e Rauppministros Mercadante e Raupp

>

Water Albertoni e José Luiz Gomes do Amaral

Entre os dias 12 e 16 de março, o diretor aca-
dêmico do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT),
Armando Milioni, esteve em missão na França,
representando a Reitoria da Unifesp no Programa
Ciência sem Fronteiras, juntamente com reitores
e outros representates das universidades públi-
cas estaduais e federais do País.Os objetivos do
encontro foram – entre outros – os de estreitar as
relações institucionais e acadêmicas entre as uni-
versidades brasileiras e francesas e atrair cien-
tistas para o Brasil por meio dos programas Jo-
vens Talentos e Pesquisador Visitante Especial.

O reitor da Unifesp, Walter Manna Albertoni,
assistiu à posse dos ministros Aloizio Merca-
dante, que deixou o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação para assumir o Ministé-
rio da Educação, no lugar de Fernando Haddad;
e Marco Antonio Raupp, que assumiu o lugar
de Mercadante na pasta por ele ocupada ante-
riormente.

A cerimônia, realizada no Palácio do Planalto
no dia 24 de fevereiro, foi marcada pela presença
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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No dia 27 de janeiro, o ministro
da Educação, Aloizio Mercadante,
visitou as dependências da Reitoria
da Unifesp, na Rua Sena Madureira,
1500, na Vila Clementino, em even-
to extra oficial.

Após reunião reservada com o
reitor Walter Manna Albertoni, o mi-
nistro percorreu os cinco andares
do edifício, conhecendo os depar-
tamentos administrativos, e reuniu-
se com  pró-reitores e servidores
para inteirar-se dos planos da Uni-
versidade.

Ministro da Educação,Ministro da Educação,Ministro da Educação,Ministro da Educação,Ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, visitaAloizio Mercadante, visitaAloizio Mercadante, visitaAloizio Mercadante, visitaAloizio Mercadante, visita
a Reitoria da Unifespa Reitoria da Unifespa Reitoria da Unifespa Reitoria da Unifespa Reitoria da Unifesp

Notas

Sala de TSala de TSala de TSala de TSala de Telepresença éelepresença éelepresença éelepresença éelepresença é
instalada no instalada no instalada no instalada no instalada no CampusCampusCampusCampusCampus

São PauloSão PauloSão PauloSão PauloSão Paulo

>

>

Salas de Telepresença foram
inauguradas simultaneamente em
quatro universidades

CampusCampusCampusCampusCampus Guarulhos: discute o papel das Humanidades no projeto de excelência da Unifesp Guarulhos: discute o papel das Humanidades no projeto de excelência da Unifesp Guarulhos: discute o papel das Humanidades no projeto de excelência da Unifesp Guarulhos: discute o papel das Humanidades no projeto de excelência da Unifesp Guarulhos: discute o papel das Humanidades no projeto de excelência da Unifesp>

A Escola Paulista de Medicina
da Unifesp, em parceria com o Nú-
cleo de Inovação Tecnológica (NIT/
NUPI) da Universidade, realizou o
seminário sobre Propriedade Inte-
lectual (PI) como Instrumento Es-
tratégico de Fomento à Inovação.

O seminário apresentou temas
relacionados à propriedade intelec-
tual e sua importância para o de-
senvolvimento da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, ao uso da infor-
mação tecnológica contida em do-
cumentos de patentes e aos prin-
cipais avanços na gestão da PI na
Universidade.

Além de Walter Albertoni, reitor
da Unifesp, e Antônio Carlos Lopes,
diretor da EPM/Unifesp, compuse-
ram a mesa de abertura do evento
o presidente do Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI),
Jorge Ávila, o deputado federal
Newton Lima, a diretora da Escola
Paulista de Enfermagem, Lucila
Vianna, e o coordenador do NIT,
Helio Takahashi.

>

O Hospital São Paulo  e a Unifesp
promoveram o IV Simpósio do Dia
Internacional da Mulher, que, além
de homenagear as mulheres com
seções de massagem, musi-
coterapia, beleza e artes, também
ofereceu palestras sobre bem-estar,
equilíbrio e saúde da mulher, edu-
cação financeira e o novo papel da
mulher na sociedade.

Abriram o evento o reitor da
Unifesp, Walter Albertoni, o vice-rei-
tor, Ricardo Smith, a diretora da Es-
cola Paulista de Enfermagem, Lucila
Vianna, o diretor do Campus São
Paulo, Paulo Pontes, a pró-reitora de
Extensão, Conceição Ohara, o che-
fe do Departamento de Ginecologia,
Afonso Nazário, e o diretor-superin-
tendente do HSP, José Roberto

Unifesp e HU promovem simpósio em homenagem à mulherUnifesp e HU promovem simpósio em homenagem à mulherUnifesp e HU promovem simpósio em homenagem à mulherUnifesp e HU promovem simpósio em homenagem à mulherUnifesp e HU promovem simpósio em homenagem à mulher>

Seminário destaca a importância da
propriedade intelectual para o País

EPM/Unifesp discute aEPM/Unifesp discute aEPM/Unifesp discute aEPM/Unifesp discute aEPM/Unifesp discute a
importância da propriedadeimportância da propriedadeimportância da propriedadeimportância da propriedadeimportância da propriedade
intelectualintelectualintelectualintelectualintelectual

Ferraro. A ministra da Secretaria de
Políticas para Mulheres, Eleonora
Menicucci, impossibilitada de com-
parecer ao evento, registrou suas
considerações em pronunciamen-
to gravado, no qual destacou os
avanços na luta pelos direitos das
mulheres.

Reitor participa de homenagem ao
Dia Internacional da Mulher

O Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação realizou no dia 1°
de março a solenidade de inaugura-
ção das Salas de Telepresença da
Rede Universitária de Telemedicina
(RUTE), uma iniciativa coordenada
pela Rede Nacional de Ensino e Pes-
quisa (RNP) e apoiada pela
Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP). O evento aconteceu, simul-
taneamente, para as seis salas inte-
gradas aos núcleos de telemedicina
e telessaúde instalados nos seguin-
tes locais: Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), Universidade Fe-
deral de Pernambuco (UFPE), Univer-
sidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ), escritório da
RNP em Brasília e Financia-dora de
Estudos e Projetos (FINEP), no RJ.

As Salas de Telepresença permi-
tem aos pacientes que residem em
locais afastados dos grandes cen-
tros urbanos terem acesso a atendi-
mento, podendo receber diagnósti-
cos por imagem nos locais onde há
carência de especialistas. A tecno-
logia também propiciará um maior
intercâmbio entre as instituições
participantes.

O reitor e o diretor do DTI, Marcello Sampaio Di Pietro, acompanham a visita do
ministro da Educação às instalações do prédio da Reitoria

Entre os dias 13 e 15 de março, a
Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas – EFLCH, do Campus

Guarulhos, realizou o Colóquio “Pre-
sente e Futuro das Humanidades e
Ciências Humanas”, para discutir o
papel das Humanidades na pesquisa
e produção do conhecimento e no pro-
jeto de excelência da instituição.

O objetivo do evento foi propor
uma reflexão sobre o lugar das Hu-
manidades na Unifesp, tendo em
vista os desafios colocados desde
o início de seu projeto de expansão,
em 2005, até hoje. Reflexão que
exige igualmente um questio-
namento interno ao próprio Campus

Guarulhos e de sua relação com os
outros campi, bem como com seu
entorno.

Reitor e pró-reitores durante o evento

O diretor acadêmico do Campus

Guarulhos, Marcos Cezar de Freitas,
que conduziu os debates, iniciou os
trabalhos falando sobre a importân-
cia da troca de experiências entre
os diversos campi da Universidade.
“Queremos ouvir o que nossos con-
vidados têm a dizer sobre as Huma-
nidades e o que a área de Humanas
tem a dizer a eles”, assinalou.

Ainda na avaliação do diretor aca-
dêmico, essa atividade é muito im-
portante, pois mostra, na realidade,
como a Unifesp se tornou uma uni-
versidade plena, multitemática e
multicampi.

Para o vice-reitor da Unifesp,
Ricardo Smith, o futuro do Campus

Guarulhos está nas mãos dos alu-
nos, docentes e servidores de hoje,

assim como a Unifesp só atingiu o
estágio atual por iniciativas de cres-
cimento no passado.

Tal visão é semelhante à do reitor,
Walter Albertoni, que afirmou que a
ideia de expansão da Unifesp foi ple-
namente aceita pelos membros do
Conselho Universitário da época. “Não
se constrói uma universidade plena
sem Humanidades”, concluiu o reitor.


