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Novo prédio abrigará Reitoria, Pró-Reitorias e área administrativa da Unifesp

Primeiras turmas se formam este ano,
enquanto projetos e pesquisas ampliam
atuação dos novos campi da Univer-
sidade. Págs. 4 e 5

Assessoria Internacional

Mais estrutura e organização

Consolidação dos campi

A Assessoria Internacional oferece
diversas oportunidades de intercâm-
bio por meio de acordos de coopera-
ção.  Pág. 7

Vice-Reitor, Ricardo Luiz Smith, fala de
propostas e prazos para finalização do
documento que define a Unifesp como
uma instituição multicampi.  Pág. 3

Reforma do Estatuto

A Reitora, Pró-Reitorias e área administrativa da
Unifesp serão transferidas para novas instalações, na ave-
nida Sena Madureira, 1500. O edifício de 6.800 m2, em
frente ao parque do Ibirapuera foi adquirido com verba
do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para atender
à política da atual Reitoria de levar a administração central
da Universidade para um espaço independente da área
de Saúde. “Ao mesmo tempo, a Escola Paulista de Medi-
cina e demais cursos (Enfermagem, Ciências Biomédi-
cas, Fonoaudiologia e Tecnologias em Saúde) comporão
o campus da Vila Clementino com Diretorias e Conse-
lhos, resgatando e preservando suas especificidades e

tradições”, afirma o Reitor Walter Manna Albertoni.
Desocupar o atual prédio da Reitoria permitirá o início

do projeto de verticalização de uma área que hoje é com-
posta por  270 imóveis. Segundo Paulo Pontes, Presidente
da Comissão de Organização do Projeto de Verticalização,
as vantagens imediatas são a independência adminis-
trativa da Universidade como um todo e também a melhor
acomodação das áreas de ensino, administração do cam-
pus da Vila Clementino e do Pronto Socorro do Hospital
Universitário. “No novo prédio, a administração poderá
melhorar seus processos de organização e com a
mudança cederá espaço para o campus”, explica Pontes.
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Servidores

Trazer  ao
leitor do Jornal
Unifesp um re-
sumo das ações
que marcam o
primeiro ano de
gestão com a
consolidação
acadêmica dos

nossos cinco campi e com a estru-
turação de parcerias sólidas é motivo
de orgulho.

Nossas atividades de pesquisa e
assistência estão sendo ampliadas por
meio de novos cursos em áreas estra-
tégicas como Ciência Ambiental e li-
cenciatura em Ciências, que a partir de
2010 terão suas primeiras turmas em
Diadema. Também reforçamos nossa
participação em projetos sociais, de
saúde e lazer, em parceria com as pre-
feituras de cidades onde estamos loca-
lizados, como nos casos de Santos e
de São Paulo. Em Guarulhos, aplicamos
o programa de Residência Pedagógica
e em São José, já nos preparamos para
iniciar três novos cursos.

Para dar suporte às iniciativas, de-
senvolvemos um planejamento admi-

Um ano concluído. Feliz 2010!

O programa de Capacitação dos Ser-
vidores Técnico-Administrativos em
Educação de 2009 teve como prioridade
a gestão pública, oferecendo mais de
50 módulos voltados a todos os níveis
de classificação de carreira. O objetivo
é promover o desenvolvimento perma-
nente do servidor, bem como maior
qualidade e eficiência dos serviços
prestados pela instituição, com possi-
bilidade de progressão profissional e
aumento salarial.

Segundo Glaucia Assumpção, Coor-
denadora da Comissão de Capacitação
e Diretora do Departamento de Recur-
sos Humanos, apesar de existir há mais
de três anos, o programa de Capaci-
tação ainda encontra dificuldades para

Capacitação de servidores reflete-se em melhores saláriosCapacitação de servidores reflete-se em melhores saláriosCapacitação de servidores reflete-se em melhores saláriosCapacitação de servidores reflete-se em melhores saláriosCapacitação de servidores reflete-se em melhores salários

nistrativo que inclui a alocação estraté-
gica da Reitoria, das Pró-Reitorias e área
administrativa em um novo prédio. Com
isso, ficaremos mais organizados para
suprir as demandas de uma Universi-
dade cada vez maior.

E é claro que não podíamos pensar
em uma grande estrutura sem oferecer
uma base sólida para nosso pessoal.
Começamos com o projeto de raciona-
lização de processos e incentivamos a
participação nos cursos de capacitação.
Mas sabemos que também é muito
importante criar um ambiente com boas
condições de trabalho e relacionamento
e, por isso, em 2010 ofereceremos
diariamente café da manhã aos servi-
dores dos ambulatórios e do Hospital
Universitário.

No primeiro trimestre, após termi-
narmos a reforma do Estatuto, devere-
mos desencadear o nosso Plano de De-
senvolvimento Institucional (PDI),
coordenado pela Secretaria de Planeja-
mento, e que deverá envolver todas as
lideranças e comunidade.

Aproveito para desejar a todos um
Feliz Natal e um excelente 2010!

expandir suas ações dentro da institui-
ção. Neste ano, dos cerca de dois mil
servidores que se inscreveram no pro-
grama, apenas 65% obtiveram autori-
zação das respectivas chefias para
frequentar os módulos.

O processo de inscrição do servi-
dor e a autorização da chefia são reali-
zados pela Intranet, com o intuito de
facilitar a participação de todos. “Além
disso, e apesar dos esclarecimentos de
dúvidas, ainda encontramos um alto
índice de desistência, sem qualquer
justificativa”, afirma Sandra de Paula,
Coordenadora da Divisão de Treinamento
e Capacitação.

Em breve, o programa de Capaci-
tação de 2010 será disponibilizado na
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 Reforma do Estatuto está na reta final

Em entrevista, o Vice-Reitor Ricardo Luiz Smith, Presidente da Comissão de Reforma do Estatuto,

faz um balanço das propostas apresentadas para a reforma estatutária. Segundo Smith, a previsão é que

até o início de 2010 o documento seja concluído. “A reforma beneficiará professores, alunos e servidores

com propostas inovadoras e muito importantes para esta nova fase de expansão da Unifesp que a coloca

como uma universidade voltada a diversas áreas de conhecimento e não apenas à saúde”, comenta.

Como está o andamento da reforma doComo está o andamento da reforma doComo está o andamento da reforma doComo está o andamento da reforma doComo está o andamento da reforma do

Estatuto?Estatuto?Estatuto?Estatuto?Estatuto?

A reforma do Estatuto está cami-
nhando bem e conforme o previsto
após muitos estudos, discussões e
fóruns realizados ao longo dos últimos
dois anos. É importante lembrar que
a Comissão de Reforma iniciou os tra-
balhos no dia 30 de outubro de 2007,
composta por professores, alunos e
funcionários técnico-administrativos
eleitos pelo próprio CONSU.

Quais os assuntos debatidos nos últi-Quais os assuntos debatidos nos últi-Quais os assuntos debatidos nos últi-Quais os assuntos debatidos nos últi-Quais os assuntos debatidos nos últi-

mos fóruns e o que está por vir nasmos fóruns e o que está por vir nasmos fóruns e o que está por vir nasmos fóruns e o que está por vir nasmos fóruns e o que está por vir nas

próximas discussões?próximas discussões?próximas discussões?próximas discussões?próximas discussões?

Cerca de 51 artigos estão sendo
submetidos ao CONSU, com o objeti-
vo de viabilizar as propostas apresen-
tadas pela Comissão de Reforma do
Estatuto e pelo II Fórum. Entre os as-
suntos que ainda serão debatidos nas
próximas semanas está a nova es-
trutura da Unifesp, anteriormente
focada na área de saúde e agora trans-
formada em uma universidade plena,
saltando de um para cinco campi e
de cinco para 26 cursos de gradua-
ção em diversas áreas do conheci-
mento. Com os novos campi, a insti-
tuição deixou de atuar exclusivamen-
te no campo da saúde, inaugurando
cursos ligados às ciências humanas,
exatas e biológicas.

Fale um pouco sobre as propostasFale um pouco sobre as propostasFale um pouco sobre as propostasFale um pouco sobre as propostasFale um pouco sobre as propostas

apresentadas nos artigos 1º e 2º.apresentadas nos artigos 1º e 2º.apresentadas nos artigos 1º e 2º.apresentadas nos artigos 1º e 2º.apresentadas nos artigos 1º e 2º.

Os artigos iniciais que trazem as
informações básicas sobre a Unifesp
como uma universidade multicampi
(artigo 1º) e os objetivos institucionais,
que constam do artigo 2º, têm por fi-
nalidade estabelecer que a universi-
dade desempenhe com excelência as
atividades indissociáveis de ensino,
pesquisa e extensão. Esses temas

Entre os assuntos que

ainda serão debatidos

está a nova estrutura da

Unifesp, anteriormente

focada na área de saúde

e agora transformada em

uma universidade plena.

Vice-Reitor Ricardo Luiz Smith

“

“”

todas as quartas-feiras, até o dia 9 de
dezembro de 2009 e as reuniões con-
tinuarão em 2010.

Ainda faltam aspectos a serem propos-Ainda faltam aspectos a serem propos-Ainda faltam aspectos a serem propos-Ainda faltam aspectos a serem propos-Ainda faltam aspectos a serem propos-

tos para a reforma do Estatuto?tos para a reforma do Estatuto?tos para a reforma do Estatuto?tos para a reforma do Estatuto?tos para a reforma do Estatuto?

São vários os temas que devem
ser amplamente discutidos nos próxi-
mos encontros, como a criação do
Conselho de Assuntos Estudantis, do
Conselho de Desenvolvimento e Pla-
nejamento, do Conselho de Campus,
além da composição dos Conselhos
Superiores (CONSU, Graduação, Pós-
Graduação e Pesquisa, Extensão e Ad-
ministração). A proposta da Comissão
para a composição dos conselhos
leva em consideração a legislação vi-
gente, que indica a participação de,
no mínimo, 70% de docentes (Lei de
Diretrizes e Bases), enquanto a pro-
posta do II Fórum preconiza a paridade
entre os constituintes dos conselhos,
ou seja, um terço de docentes, um
terço de estudantes e um terço de fun-
cionários técnico-administrativos em
educação.

Em que pé estão as propostas que ain-Em que pé estão as propostas que ain-Em que pé estão as propostas que ain-Em que pé estão as propostas que ain-Em que pé estão as propostas que ain-

da faltam para concluir a reforma doda faltam para concluir a reforma doda faltam para concluir a reforma doda faltam para concluir a reforma doda faltam para concluir a reforma do

Estatuto?Estatuto?Estatuto?Estatuto?Estatuto?

A idéia é concluir a reforma do Es-
tatuto o mais breve possível, com as
adequações necessárias que expres-
sem a realidade e com propostas que
deem conta do futuro da Universida-
de. Após realizada a redação do do-
cumento, o Estatuto deverá ser enca-
minhado para aprovação junto ao Mi-
nistério da Educação, ainda no primei-
ro trimestre de 2010. Uma vez esta-
belecido o Estatuto que dispõe sobre
a organização e a legislação da Uni-
versidade, deve ser elaborado o Regi-
mento Geral para ser aprovado pelo
Conselho Universitário.

.

foram amplamente discutidos e apro-
vados na reunião extraordinária do dia
28 de outubro.

As reuniões para a reforma do Estatu-As reuniões para a reforma do Estatu-As reuniões para a reforma do Estatu-As reuniões para a reforma do Estatu-As reuniões para a reforma do Estatu-

to continuam?to continuam?to continuam?to continuam?to continuam?

Ficou acertado que a reforma do
Estatuto continuará a ser analisada em
reuniões extraordinárias do CONSU,
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Campi

Novos campi já estão consolidados
Com menos de cinco anos de atividades, os novos campi ampliam as áreas de atuação da Unifesp e inserem projetos

de extensão e pesquisa nas comunidades onde estão instalados. O trabalho de fortalecimento das relações, realizado

pela Reitoria, Pró-Reitorias e Administração dos campi tem contribuído para a concretização de parcerias importantes

com as administrações das cidades de Santos, Diadema, São José dos Campos, Guarulhos e São Paulo, a partir das

quais se torna possível a aplicação do conhecimento acadêmico na sociedade. Rapidamente, a Unifesp se estabelece

como uma universidade ampla que imprime em todas as áreas a mesma qualidade que fez da instituição uma

referência em Saúde e Medicina.

Instalações do campus Baixada Santista, auditório Marcos Lindenberg, na Vila Clementino, e campus Diadema

Baixada Santista

O campus Baixada Santista pas-
sa por um momento histórico. A for-
matura das primeiras turmas dos cur-
sos de Educação Física, Fisioterapia,
Nutrição e Terapia Ocupacional mar-
ca a inserção da Unifesp na região e a
integração com a comunidade. Uma
nova fase já começou com a pers-
pectiva de parcerias com a Prefeitu-
ra, a finalização dos blocos 1 e 2, e o
início das obras do bloco 3  do campus
definitivo. O inovador projeto acadê-
mico integrado agora inicluiu também
uma área de pós-graduação que con-
tribuirá para atender as demandas eco-
nômicas e culturais da comunidade
local.

Focada nos Jogos Abertos do In-
terior 2010, Santos espera receber 15
mil atletas. A adequação dos equipa-
mentos públicos esportivos e o clima
que envolve a população aumentam
a demanda por ações estruturadas
nas áreas de lazer e saúde. Sendo
assim, a Unifesp apresentou uma pro-
posta de parceria que foi bem recebi-
da pelo Prefeito João Paulo Papa, em
reunião com o Reitor Walter Manna
Albertoni. A criação de um centro de
estudos integrados em esporte prevê
contribuir com pessoal capacitado e

pesquisas acadêmicas para as ativi-
dades esportivas que são oferecidas
para crianças atendidas por progra-
mas municipais e também incluir no-
vas ações. “Queremos integrar ao
máximo a nossa instituição à comu-
nidade”, diz o Diretor Acadêmico,

Nildo Batista.
O crescimento na Baixada Santista

tem, ainda, como meta a implanta-
ção do Instituto do Mar, que estará
adequado ao potencial da atividade
econômica da região. A proposta
agrada à administração municipal. “A
Unifesp poderá contar com o compro-
metimento total da Prefeitura”, já de-
clarou o Prefeito.

Diadema

O destaque para o campus
Diadema fica por conta da criação de
dois novos cursos: Ciência Ambiental
e licenciatura em Ciências (habilita-
ções em Biologia, Física, Matemáti-
ca ou Química).

O curso de Ciência Ambiental traz
uma abordagem inter e multidisciplinar
que visa ao estudo integrado das ci-
ências naturais (física, biologia, geo-
logia e química) e das ciências soci-
ais (ética, antropologia, economia e
política). “O objetivo é formar profis-

sionais com competências e habilida-
des técnico-científica e política para
diagnosticar e propor alternativas para
problemas ambientais locais, regio-
nais ou globais”, explica a Coordena-
dora Ana Luisa Vietti Bitencourt.

Já o curso de licenciatura em Ci-
ências foi estruturado para promover
a formação científica e pedagógica ple-
na e multidisciplinar de professores de
ciências para o ensino fundamental e
ensino médio. O projeto pedagógico
privilegia o desenvolvimento paralelo
de competências básicas de ensino
nas áreas de Matemática, Computa-
ção, Física, Química e Biologia, de um
lado, e das disciplinas de humanida-
des e Pedagogia de outro.

Diadema também está em expan-
são. Parte das futuras instalações fun-
cionará em um espaço junto à Uniforja,
empresa localizada no centro da cida-
de. A unidade contará com novas sa-
las de aula, um moderno laboratório
de insumos farmacêuticos, laborató-
rio clínico escola e farmácia escolar,
numa área de 36 mil m2 que em bre-
ve passará pelas adequações neces-
sárias para receber alunos e profes-
sores. “A meta é fazer com que a ex-
celência da ciência básica aplicada na
Unifesp seja levada à tecnologia de pon-
ta”, afirma a Diretora Acadêmica,

Virgínia Berlanga Campos Junqueira.
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Área livre em Guarulhos, biblioteca do campus e fachada de São José dos Campos

“A meta é fazer do campus
Guarulhos um verdadeiro pólo de
tecnologia social”, afirma o Diretor

Acadêmico do campus, Marcos

Cézar de Freitas.

Três novos cursos vão compor a
graduação do campus da Unifesp em
São José dos Campos, a partir de
2011, com 200 novas vagas para ba-
charelado em Ciência e Tecnologia
(três anos), Engenharia de Materiais
e Engenharia Biomédica (ambos com
duração de cinco anos).

O curso de bacharelado em Ciên-
cia e Tecnologia vem suprir parte da
demanda reprimida da graduação em
universidades públicas fora das áre-
as temáticas aeroespacial – ofereci-
da pelo Instituto Tecnológico da Aero-
náutica (ITA) – e odontológica – da Uni-
versidade Estadual Paulista (UNESP)
– na região do Vale do Paraíba. “O in-
tuito da Unifesp é trazer cursos para o
campus de São José dos Campos
somente na área de Ciências Exatas,
que estejam sintonizados com as ne-
cessidades e com os interesses dos
alunos e dos setores produtivos da re-
gião”, afirma o Diretor Acadêmico em

exercício do campus, Manuel

Henrique Lente. Em uma outra eta-
pa, pretende-se, ainda, integrar outros
cursos ao bacharelado em Ciência e
Tecnologia, como Matemática
Computacional e Ciência da Compu-
tação.

O bacharelado seguirá a filosofia
européia contida na Declaração de Bo-
lonha, que permite ao aluno optar pela

área de especialização – no caso da
Unifesp, em Engenharia de Materiais
ou Engenharia Biomédica – a partir do
penúltimo semestre, ajudando a evi-
tar a escolha precoce e, muitas vezes,
imatura da profissão. O curso prevê
maior mobilidade ao aluno para con-
cluir o grau universitário em outra uni-
versidade federal, desde que a nova
opção seja compatível com o bacha-
relado realizado na Unifesp.

A publicação em diário oficial da
cessão de um terreno municipal de 12
mil m2 em Santo Amaro marcou o pri-
meiro passo para a implantação do
projeto de um centro de convivência
para a comunidade. A Unifesp planeja
concentrar na unidade atividades de
extensão voltadas para o atendimen-
to da população na região.

O projeto prevê, em princípio, a ins-
talação de um centro de medicina es-
portiva, uma nova unidade da UATI
(Universidade Aberta à Terceira Idade),
uma quadra poliesportiva e espaço
para o Projeto Pirado, um programa de
apoio ao primeiro emprego, implanta-
do há vários anos na zona sul da cida-
de pela Pró-Reitoria de Extensão.

Nos próximos meses, será divul-
gado o edital para licitação das obras
e a Unifesp aplicará recursos cedidos
pelo Ministério da Educação e Cultura
(MEC) para disponibilizar o novo local
de atendimento para a população. Es-
tima-se que em menos de dois anos
será possível utilizar a nova unidade
como um centro prático de pesquisa
e de aplicação do conhecimento aca-
dêmico a serviço da comunidade.

O campus Guarulhos caminha para
a consolidação plena de seu projeto
pedagógico, através do qual a Unifesp
inseriu-se na área de humanidades de
forma qualificada e singular. Em 2010,
os cursos de História, Pedagogia, Ci-
ências Sociais e Filosofia formarão
suas primeiras turmas, e já foram ini-
ciados os programas de pós-gradua-
ção stricto sensu em Educação e
Saúde na Infância e na Adolescência
e em Filosofia. Além disso, inúmeros
projetos de extensão estão em anda-
mento, e outros obtiveram aprovação
em vários editais de agências de fo-
mento à pesquisa.

Em parcerias e convênios com as
secretarias municipal e estadual de
Educação, os cursos têm oferecido
oportunidades de qualificação basea-
dos em inovadores projetos de está-
gio. Em História, o estágio articula a
formação do professor e também am-
plia o horizonte do aluno, por meio de
atividades de pesquisa e estudo so-
bre patrimônio histórico. O curso de
Pedagogia oferece o programa de Re-
sidência Pedagógica, que conduz alu-
nos e professores para o interior das
instituições, realizando um processo
de formação comprometido com a
qualificação da educação pública.

A proposta de conclusão do
campus prevê, ainda, uma biblioteca
de padrão internacional e laboratórios
especializados para o curso de Letras,
um centro de documentação e um
museu de arte. Guarulhos participa
também do grupo de planejamento do
Bairro Universitário, que  oferecerá à
comunidade atividades artísticas, de
ensino e de orientação em saúde.

Guarulhos

São José dos
Campos

Santo Amaro
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50% dos adolescentes obesos têm gordura no fígado

Pesquisa

Cerca de 50% dos adolescentes
obesos atendidos pelo Grupo de Es-
tudos da Obesidade (GEO) do Depar-
tamento de Biociências, no Centro de
Estudos em Psicobiologia e Exercício
(CEPE) da Unifesp, apresentam algum
grau de esteatose hepática não alco-
ólica (NAFLD – Non-alcoholic fatty liver
disease), que significa acúmulo de
gordura no fígado. Esta doença é con-
siderada o novo marcador da sín-
drome metabólica, caracterizada por
aumento das chances de desenvolvi-
mento de diabetes, hipertensão e do-
enças cardiovasculares associadas à
obesidade e à morte precoce. O  GEO
identificou fatores determinantes para o
desenvolvimento da NAFLD.

Unifesp presta serviço e recebe homenagem da AeronáuticaUnifesp presta serviço e recebe homenagem da AeronáuticaUnifesp presta serviço e recebe homenagem da AeronáuticaUnifesp presta serviço e recebe homenagem da AeronáuticaUnifesp presta serviço e recebe homenagem da Aeronáutica

Reconhecimento

A ingestão elevada de carboidratos
e de gorduras saturadas é forte estimu-
lante para o aumento do neuropeptídeo
Y (NPY), principal fator orexígeno, res-
ponsável pelo aumento da fome. Es-
ses pacientes têm ainda uma altera-
ção na regulação neural do balanço
energético, o que dificulta o emagre-
cimento.

Foram avaliados, desde 2004, cer-
ca de 300 adolescentes, com idades
de 15 a 19 anos. Entre os que apre-
sentaram a doença, foi observada a
incidência de esteatose nos graus 1
(cerca de 30% de gordura no fígado),
2 (entre 30% e 60%) e 3 (de 60% a
90%). A partir destes níveis, o pa-
ciente já apresenta quadro de fibrose

e posteriormente cirrose.
Os adolescentes diagnosticados

passaram, então, por um ano de tra-
tamento clínico e nutricional, orienta-
ção psicológica e atividade física.
Com o acompanhamento, metade
conseguiu reduzir os níveis de gordu-
ra para índices considerados saudá-
veis. “É importante não perder peso
rapidamente, porque, quando isso
ocorre, a gordura estocada nas vís-
ceras (região central do corpo) vai di-
retamente para o fígado, que não con-
segue sintetizá-la a contento e expor-
tá-la novamente para a circulação, au-
mentando a quantidade de gordura
intra-hepática”, explica Ana Dâmaso,
Coordenadora da pesquisa.

Pesquisa aponta fatores determinantes da doença e possibilidade de cura

Antonio Carlos Zechinatti e José Carlos Leôncio de Souza
recebem homenagem

O Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Tra-
balho (SESMT) da Unifesp realizou nos principais aeropor-
tos de São Paulo e Rio de Janeiro um trabalho de atualiza-
ção e regularização do laudo técnico de avaliação
ambiental, que consiste no controle de periculosidade e
insalubridade aos quais poderiam estar expostos os ser-
vidores do Serviço Regional de Proteção ao Vôo de São
Paulo (SRPV), do Ministério da Aeronáutica, ao manu-
searem tanques de combustíveis.

O médico responsável pelo aferimento das condições
de trabalho e elaboração do laudo, após minuciosa análi-

se, foi o coordenador do SESMT, Antonio Carlos Zechinatti,
acompanhado do técnico em Segurança do Trabalho, José
Carlos Leôncio de Souza. Os critérios para avaliação das
condições de trabalho são baseados na legislação vigente
e passaram por avaliação os aeroportos de Congonhas,
Cumbica, Campo de Marte e São José dos Campos, em
São Paulo. No Rio de Janeiro, foram inspecionados os ae-
roportos do Galeão, Santos Dumont e da Base Militar dos
Afonsos.

Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por
Zechinatti e José Carlos, o SRPV entregou uma placa de
agradecimento. Zechinatti salientou que outras instituições
federais são atendidas há mais de dez anos pelo SESMT.
"Apesar disso, essa é a primeira homenagem feita para
esse serviço", afirma.

Atribuições do SESMT

Realização de exames médicos: pré-admissionais; pe-
riódicos; por mudança de função e retorno ao trabalho; ori-
entação para uso de equipamentos de proteção individual
e elaboração de relatórios de inspeção. Compete ainda ao
SESMT: direcionar exames médicos conforme a atividade
e o setor específico de trabalho dos servidores; trabalhar
em conjunto com a CIPA e com a Comissão de Insalubri-
dade; e prestar assessoria à Procuradoria de Assistência
Judiciária do Estado de São Paulo, em razão de convênio
firmado com a Unifesp.
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Parceria

Colsan comemora 50 anos de excelência

Ao completar 50 anos de atividades, a Associação
Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan) mostra a ex-
celência dos serviços prestados à população na área de
hemoterapia. Cerca de 85% das pessoas beneficiadas
utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, a Colsan emprega mais de 600 pessoas,
coleta e distribui sangue para quase 100 hospitais no es-
tado de São Paulo (capital, região metropolitana, Sorocaba,
Jundiaí, Baixada Santista e Vale do Ribeira), além de
gerenciar a unidade de transfusão de sangue de 40% des-
tas instituições.

De acordo com José Augusto Barreto e Semme Farah
Junior, superintendentes Geral e Administrativo da Colsan,
a entidade está em fase final de negociação para gerenciar
toda a área de hemoterapia do Hospital do Servidor Públi-
co Estadual, o que somará, assim, mais de mil coletas/
mês às 150 mil bolsas de sangue coletadas neste ano.

Em 2008, a Colsan, que é um entidade sem fins lucra-
tivos, recebeu a re-certificação ISO 9001:2000 e a
acreditação da Organização Nacional de Acreditação
(ONA), em São Paulo e no ABC. Em 2009, houve um
progressivo investimento em pesquisas – parte delas re-
alizadas em parceria com a Unifesp – para melhorar ain-
da mais a qualidade assistencial. “Estamos investindo Maquete do Hemocentro da Colsan em São Bernardo do Campo

O estudante da Unifesp que tem
interesse em estudar fora do País pode
contar com um grande aliado: a As-
sessoria Internacional. O órgão visa
coordenar e apoiar as atividades de
cooperação internacional da institui-
ção, divulgando as oportunidades no
exterior e orientando os candidatos na
obtenção de vistos e custeio de gastos.

Coordenada por Benjamin Israel
Kopelman, a Assessoria Internacional
oferece diversas opções de intercâm-
bio, por meio de acordos de coopera-
ção. O principal programa é o Eras-
mus Mundus, que oferece bolsas em
todos os seus 17 convênios. Alunos
de graduação, pós-graduação e resi-
dentes, bem como docentes, podem
candidatar-se às vagas.

Para os alunos de doutorado, exis-
te a possibilidade de optar pelo pro-
grama Sanduíche, no qual o participan-
te desenvolve uma parte do projeto

no Brasil e outra em universidades ao
redor do mundo. Segundo a Pró-Rei-
toria de Pós-Graduação e Pesquisa, 19
estudantes da Unifesp obtiveram bol-
sas em 2009, alguns deles em uni-
versidades reconhecidas internacional-
mente como Harvard, nos Estados
Unidos, e Bristol, na Inglaterra.

A assessora internacional Vera
Salvadori observa nos convênios uma

no que há de mais moderno no mercado mundial em equi-
pamentos sequenciadores de DNA e laboratórios para o
congelamento de células-tronco para transplante de
medula óssea”, afirma Barreto.

No próximo ano, também estará em operação o
Hemocentro de São Bernardo do Campo, com uma área
de 1,2 mil m2 construídos com recursos próprios, que
coletará 2,5 mil bolsas/mês, o equivalente a 20% da atu-
al produção mensal da instituição.

grande oportunidade para a inserção
da Unifesp entre as mais conceitua-
das universidades do mundo. “A
Unifesp tem trabalhos de pesquisa de-
senvolvidos com diversas institui-
ções, mas muitos deles não são for-
malizados nos acordos, uma vez que
são firmados diretamente com os pes-
quisadores”, afirma.

Com o objetivo de reforçar sua
posição nos programas, a Unifesp
participou da fundação do Grupo
Coimbro-brasileiro, entidade criada
para aproximar universidades brasilei-
ras das instituições que formam o
Grupo Coimbra de Universidades Eu-
ropéias, do qual fazem parte algumas
das mais tradicionais universidades do
mundo.

A Assessoria Internacional funci-
ona na Rua Botucatu, 740, 4º andar.
Informações pelos telefones: (11)
5576-4765 e (11) 5576-4766.
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A publicação bimestral, que tem
como editora-chefe científica Alba Lu-
cia Bottura Leite de Barros, tem como
objetivo apresentar trabalhos científi-
cos de informação especializada em
enfermagem que contribuam para o
desenvolvimento desse campo profis-
sional.

Dez anos de UADez anos de UADez anos de UADez anos de UADez anos de UATITITITITI

Em comemoração aos dez anos
de existência, a Universidade Aberta
à Terceira Idade (UATI), coordenada por
Nadir Aparecida Matos Nogueira, pro-
moverá inúmeras ações multidi-
mensionais para o envelhecimento
bem-sucedido.

Uma das principais medidas de-
senvolvidas pela Unifesp, em parce-
ria com a Prefeitura de São Paulo e o
Instituto de Saúde é a implantação do
Bairro Amigo da Pessoa Idosa, que
visa adequar a região com melhorias
estruturais, culturais e sociais para
receber o idoso.

Dentro do projeto, a Unifesp tem
como principal meta ampliar o desen-
volvimento de ações voltadas à as-
sistência médica, ao aprimoramento
dos exercícios físicos e às atividades
culturais. A expectativa é atender
mais de 200 inscritos que hoje estão
em lista de espera.

PrêmioPrêmioPrêmioPrêmioPrêmio

O trabalho "Influência dos Poli-
morfismos Genéticos na Farmaco-
genética dos Inibidores de Calcineurina
após o Transplante Renal", desenvol-
vido por pesquisadores do Hospital do
Rim e Hipertensão, foi o vencedor do
Prêmio Emil Sabbaga, oferecido no
Congresso Brasileiro de Transplantes,
organizado pela ABTO – Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos.
Concorreram ao prêmio 782 trabalhos
de diferentes instituições.

Os autores do estudo foram: Ana
Beatriz de Menezes Santoro, Michele
Sayuri Takaoka, Cláudia Rosso Felipe,
Helio Tedesco Silva Jr., José Osmar
Medina Pestana, Cláudio José
Struchiner, Elida Paula Henrique Ojopi
e Guilherme Suarez Kurtz.

acompanhadas por mais seis meses.
As interessadas podem ligar para

o telefone (11) 5571-5971 ou compa-
recer à Rua dos Otonis, 545 / 549. O
tratamento é totalmente gratuito.

Medicina EsportivaMedicina EsportivaMedicina EsportivaMedicina EsportivaMedicina Esportiva

Foi inaugurado em 3 de novembro
o Centro de Excelência em Medicina
do Esporte “Caio Pompeu de Toledo”,
um projeto de parceria entre a Unifesp
e as secretarias municipais de Espor-
te e Saúde.

Pioneiro na América Latina no gê-
nero por abrigar em um único espaço
todas as especialidades para atendi-
mento, preparação e recuperação de
atletas de alto rendimento, o centro
contará com 30 profissionais da área
de Saúde da Unifesp e da SPDM como
ortopedistas, endocrinologistas, gine-
cologistas, pediatras, psicólogos,
nutricionistas e dentistas.

Localizado no Centro Olímpico de
Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera,
que tem coordenação de Magic Paula,
o Centro de Excelência em Medicina
Esportiva será coordenado por Moisés
Cohen.
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> Recursos para as federaisRecursos para as federaisRecursos para as federaisRecursos para as federaisRecursos para as federais

Reitor Walter Manna Albertoni apresenta
ações da Unifesp para parlamentares

Em uma iniciativa conjunta, os rei-
tores da Unifesp, UFSCar e UFABC
estiveram em Brasília para apresen-
tar a parlamentares os projetos de con-
solidação da expansão das três uni-
versidades no Estado de São Paulo.
O objetivo é aproximar o legislativo
das demandas da Educação e incluir
emendas ao orçamento para as uni-
versidades públicas federais no Esta-
do. “É importante caminharmos jun-
tos para atingir nossos objetivos”, afir-
ma o Reitor da Unifesp, Walter Manna
Albertoni.

BenefícioBenefícioBenefícioBenefícioBenefício

Está previsto para o início de 2010
o oferecimento de café da manhã para
servidores dos ambulatórios e funci-
onários do Hospital São Paulo. Uma
comissão composta por representan-
tes da Reitoria, do Hospital e do
Sintunifesp foi nomeada para analisar
as demandas logísticas com vistas a
viabilizar a iniciativa.

Gestantes com HIVGestantes com HIVGestantes com HIVGestantes com HIVGestantes com HIV

O Núcleo Multidisciplinar de Pato-
logias Infecciosas da Gestação
(NUPAIG), que atingiu uma taxa de
quase zero na transmissão vertical do
vírus HIV (de mãe para filho), está
com vagas abertas para atendimento
a gestantes soropositivas.

As pacientes passam por consul-
tas mensais, quando são feitos exa-
mes de ultrassom. Elas também re-
cebem vacinas antirretrovirais. Após
o nascimento do bebê, as mães são

Periódico publicado

>

O periódico do Departamento de
Enfermagem da Unifesp, Acta Paulista
de Enfermagem, foi indexado ao ban-
co da base ISI Web of Knowledge. Atu-
almente, incluindo-se a Acta, há ape-
nas três publicações brasileiras de
Enfermagem na base ISI.
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