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As unidades de Extensão de 
Santo Amaro e Embu das Artes 
estão movimentadas. Só neste 
ano, foram oferecidas 42.661 
vagas em cursos de extensão 
e eventos. Número de bolsas 
também cresceu. Pág. 14

Comunidade 
em foco

As quantidades são imensas e 
traduzem tudo o que acontece 
no dia a dia dos seis campi da 
Unifesp. Em um breve panora-
ma da instituição, conheça suas 
atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Pág. 5

Universidade 
em números

 Certificado desde 2004 como 
Hospital Universitário (HU) da 
Unifesp junto aos ministérios 
da Saúde e da Educação, 
o Hospital São Paulo (HSP) 
foi contemplado, em 2010, 
com o Programa Nacional de 
Reestruturação dos Hospitais 
Federais (REHUF). O HSP é o 
maior HU da rede federal do 
País. Além disso, é referência 
em ensino, pesquisa e assis-
tência. Pág. 9

O hospital que 
é um modelo
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Um prédio próprio para a Reitoria foi uma 
das realizações da atual gestão

Unifesp consolida seu caráter multicampi
São seis campi em seis municí-

pios diferentes. Da capital paulista, 
a Unifesp foi até o Vale do Paraíba, 
chegou a Santos, marcou presença 
em outros três municípios da Gran-
de São Paulo. Além das ciências da 
saúde, a Universidade passou a ofe-
recer cursos de exatas e humanas, 

atraindo alunos de todo o Brasil. A 
instituição cresceu e ganhou gente 
nova – alunos, professores e técnicos 
administrativos. Chegaram gerações 
e culturas diversas. Para se instalar 
em localidades distintas, mantendo 
a qualidade do ensino, da pesquisa 
e da extensão, foi preciso trabalhar 

muito, enfrentar dificuldades e bus-
car soluções inovadoras. Os diretores 
de cada campus fazem um balanço 
sobre as atividades de implantação e 
desenvolvimento das unidades São 
Paulo, Baixada Santista, São José 
dos Campos, Guarulhos, Osasco e 
Diadema. Pág. 7- 8 e 10 a 13

Reitor Albertoni faz balanço 
dos últimos quatro anos 

Em entrevista, Walter Manna Albertoni conta quais 
foram os principais desafios e também as conquistas 
de 2009 para cá. Nesses anos, os seis campi se con-
solidaram e a Universidade cresceu. Como foi gerir 
uma comunidade acadêmica cada vez mais diversa? 
O reitor optou pela transparência, descentralização e 
responsabilidade compartilhada com os diretores dos 
campi. Assistência estudantil, expansão universitária e 
infraestrutura dos campi, além de formação do bairro 
universitário em São Paulo são alguns dos temas da 
entrevista com o reitor. Pág. 4 e 5

• Como o trabalho da Fap-Unifesp 
dá resultados Pág. 3

• Um balanço das Secretarias 
e do NIT-Unifesp Pág. 6

• Graduação fecha 2012 com quase 10 mil 
alunos; em 2013 serão 12 mil Pág. 15

• Pós-graduação, Planejamento, 
Administração, Assuntos Estudantis: 
pró-reitorias contam quais foram as 
conquistas do período Pág. 16 a 20
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A contínua construção de uma universidade plural

Uma universidade 
nunca está pronta! 
Está sempre em cons-
trução. Os gestores 
passam, gerações de 
docentes, servidores 
e estudantes se suce-
dem, mas a instituição 
continua! Cresce, mo-
difica-se, transforma-
-se e evolui sempre!

A Unifesp hoje é maior que a de ontem e, a 
de ontem, é diferente que a do passado. Todos 
que precederam a criação de nossa Universida-
de trabalharam muito e foram generosos para 
desenvolver esta Unifesp que, sem perder os 
valores da tradição, incorporou a visão e a gran-
deza de uma universidade plena. Tenho certeza 
de que, se nos orgulhamos do passado, vamos 
também nos orgulhar muito deste presente e do 
futuro, que chega célere a colocar a Universidade 
Federal de São Paulo na condição de liderança e 
de qualidade entre as melhores Universidades  
do País, medida por qualquer “ranking”.

Estes quase quatro anos em que estivemos  
a frente da gestão da Unifesp foram de muito 
trabalho e muitas transformações.

Logo no in íc io,  nos deparamos com 
acusações pelo Ministério Público Federal  
de improbidade administrativa. Isso realmente 
trouxe bastante dificuldade, sobretudo pela ex-
posição na mídia e por ter atingido a autoestima 
de nossa comunidade. Decidimos realizar uma 
Audiência Pública para, com absoluta transpa-
rência, esclarecer as acusações, os equívocos e 
as dificuldades, na presença de representantes 
do MEC, da CGU, do TCU, do MPF, e da AGU 
e da nossa comunidade. Temos um desafio 
enorme que é, a partir de uma escola médica, 
de quase 80 anos, administrar uma universi-
dade em expansão. Apesar de o trabalho ter 
começado em 1994, é preciso consolidar o 
caráter plural de nossa Instituição. De 2005 
para cá, quando se decidiu fazer uma universi-
dade plena e multicampi, tudo mudou. Tínha-
mos um campus e passamos a ter campi, em  
seis cidades diferentes. 

Concretizamos a reforma do Estatuto, criamos 
um novo Conselho Universitário, democrático e 
mais representativo. Recebemos e acolhemos 
os novos professores e alunos que chegam à 
nossa Universidade, respeitando os diferentes e  
as diferenças. Nossos números cresceram de 
forma significativa. Em 2008, tínhamos 1.300 
alunos no Campus São Paulo e 1.600 em todos 
os outros campi. Eram quase 3 mil alunos de 
graduação, não mais do que isso. Hoje, são 
9.700; em 2013, serão 12 mil. Sem falar no 
número de professores que, em 2008, eram 
200 novos professores e, hoje, são mais de 
700 novos docentes.

O diretor de campus é cargo de confiança 
nas universidades federais. Decidimos com o 

Conselho Universitário que, na Unifesp, depois 
do campus formar a primeira turma, os diretores 
seriam todos eleitos pela comunidade acadêmi-
ca. Hoje, dos seis campi, quatro têm diretores 
e vice-diretores já eleitos pela comunidade. 
Estamos prestes a ter eleição no Campus de 
São José dos Campos, sendo Osasco, o único 
Campus que ficará com cargo de confiança, por 
mais dois anos. 

O vestibular unificado (SISU) democratizou 
o acesso ao ensino superior público do País 
e levou uma enorme mobilidade de alunos. 
A assistência estudantil precisava de reforço. 
Criamos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE) para proporcionar aos alunos um canal 
democrático e autônomo de recursos, discus-
são e comunicação com a administração central 
da Instituição. 

Aos servidores, tínhamos a meta de discutir 
o plano de carreira e implementar um plano 
de saúde. Instalamos o plano de saúde do 
servidor e investimos consideravelmente em 
capacitação dos nossos colaboradores, o que 
vale para todos, sejam docentes ou técnicos 
administrativos em Educação. 

Assumimos o compromisso de transferir a 
Reitoria do Campus São Paulo para um local 
geograficamente neutro. Cumprimos nossa 
tarefa e viemos para o Ibirapuera, onde instala-
mos também as Pró-Reitorias  e a Administração 
Central da Universidade.

Sobre a expansão da Unifesp, consolidamos 
e terminamos a maioria dos prédios iniciados. 
Investimos na informática, equipamos e mo-
dernizamos a rede facilitando o acesso dos 
campi. Em 2011, instalamos a 
Pró-Reitoria de Planeja-
mento, necessária para 
harmonizar e planejar o 
desenvolvimento da Ins-
tituição.

O Hospital São Paulo, 
nosso Hospital de Ensino, 
foi reorganizado adminis-
trativa e juridicamente. Um 
grande acordo SPDM/Unifesp 
foi efetivado com a cessão, 
por 25 anos, de dois blocos 
do Complexo Hospitalar para a 
Unifesp. O gerenciamento  do 
Hospital Universitário, através de 
um Conselho Gestor bipartite, levou 
o MEC a reconhecer nossa condição 
de Hospital Universitário Federal e 
passamos a receber as verbas do 
REHUF. Este investimento do Governo Federal 
em nosso Hospital Universitário, nos últimos 
dois anos, foi de aproximadamente R$ 75 mi-
lhões para reforma e revitalização de enfermarias 
e salas cirúrgicas, bem como pela substituição e 
instalação de equipamentos de alta tecnologia. 

Quero destacar aqui o trabalho de toda a 
equipe que me acompanhou nesta gestão: o 

Gabinete da Reitoria, os Pró-Reitores, 
os chefes de Departamentos Admi-
nistrativos, os diretores de campi e 
toda nossa equipe  de servidores, 
que demonstrou competência e 
dedicação ao serviço público.

Estamos vivendo um excep-
cional momento político com 
as eleições para Reitoria. Três 
chapas se candidataram e 
estão discutindo e debatendo 
democraticamente o futuro 
Unifesp.

Em junho de 2013, co-
memoraremos 80 anos de 
Unifesp, que nasceu Esco-
la Paulista de Medicina, 
em 1933. 

Aos nossos docentes, es-
tudantes e técnicos administrativos em 

Educação, queremos dizer que reconhecemos 
as dificuldades e deficiências que enfrentam 
neste momento de expansão, mas saibam que 
fizemos tudo que esteve ao nosso alcance para 
atendê-los e elevar cada vez mais o valor de 
nossa Instituição e honrar o nome da Unifesp.

Prof. Dr. Walter Manna Albertoni
Reitor da Unifesp
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Ao todo foram 358 ensaios clínicos, 49 direitos 
autorais, 132 projetos, 172 cursos oferecidos e 
641 eventos desenvolvidos ao longo de oito anos. 

Em 2008 foi criada a Editora Fap. O senhor 
pode explicar a necessidade desse setor para 
uma universidade? 

A Editora é um dos principais projetos que 
foram criados com recursos da própria Fundação. 
A Unifesp era a única das grandes universidades, 
entre federais e estaduais, que ainda não tinha 
uma editora para disseminar o conhecimento pro-
duzido em seus campi.  A função de uma editora 
universitária é estimular a produção intelectual 

dentro da universidade, além de abrir caminho 
para a publicação de obras que tenham relevância 
para o desenvolvimento científico e cultural de um 
país. Desde sua criação cerca de 35 livros foram 
publicados e estamos estudando dobrar esse 
número, ainda em 2013, por meio de verbas da 
Fapesp (reserva técnica). 

Como o senhor avalia a parceria desta 
gestão com a Fap? 

A parceria foi muito boa. Se você não tiver 
uma boa parceria, simplesmente nada funciona. 
A Fap é uma fundação de apoio que, embora 
seja totalmente independente juridicamente, só 
tem sentido em existir se apoiar o que a Unifesp 
julgue necessário. Por outro lado, é preciso ter 
claro que a Fundação não foi criada para cobrir 
eventuais buracos de falhas de administração. O 

que impulsiona uma universidade são os grandes 
projetos e é nisso que a Fap se baseia.  

Como se desenvolve a sucessão do corpo 
diretivo da Fundação? 

O corpo diretivo da Fap Unifesp, formado pelo 
presidente, vice-presidente e quatro diretores, é 
eleito, a cada quatro anos, pelo Conselho Cura-
dor da Fundação, órgão máximo da entidade. O 
Conselho Curador, por sua vez, é formado por 8 
membros natos da Universidade (reitor, vice-reitor 
e os seis pró-reitores) e nove membros indicados 
pelo Conselho Universitário (Consu). Ou seja, a 
Fap é uma fundação de direito privado, mas to-
talmente controlada pela Universidade.
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A frente da Fundação de Apoio 
à Unifesp (Fap-Unifesp) desde sua 
criação, em 2005, Durval Rosa Bor-
ges, professor titular da disciplina 
de Gastroenterologia da Escola 
Paulista de Medicina da Unifesp, 
deixa o cargo em abril de 2013, 
quando a nova diretoria for eleita. 

Em entrevista, ele fala sobre o 
impacto de um órgão como a Fap 
na produção científica e acadêmica 
de uma universidade, faz um balan-
ço dos projetos viabilizados pela 
Fundação e explica como funciona 
o processo de sucessão do corpo 
diretivo da entidade. 

Qual a importância de uma fundação de 
apoio para a Unifesp? 

A Fundação tem como finalidade principal 
viabilizar diversos projetos realizados por pesqui-
sadores da Unifesp, disponibilizando não apenas 
financiamento, mas recursos humanos e espaço 
para o desenvolvimento de pesquisas, ensino e 
extensão. Hoje, cerca de 80% dos recursos do 
Governo Federal para as universidades são gastos 
com pagamento de professores e servidores. É 
imprescindível que essas instituições tenham um 
instrumento que ajude na busca de recursos para 
o desenvolvimento e expansão do conhecimento. 

Parceria consolidada

Fundação

Com a Fap-Unifesp, é possível viabilizar projetos realizados por pesquisadores nas três esferas da Universidade: ensino, pesquisa e extensão

As fundações possibilitam isso de 
forma legalizada, transparente e 
controlada – já que presta contas, 
inclusive, ao Ministério Público 
do Estado, com relatórios anuais. 

Qual o impacto desse apoio 
para a pesquisa? 

Principalmente na agilidade do 
seu desenvolvimento. A Fap cria 
um ambiente favorável ao pesqui-
sador que engloba desde a busca 
de recursos até a administração 
do mesmo e o gerenciamento 
na contratação de pessoal, sem 
depender de licitação e concurso 

público para isso. No fundo, também somos um 
pouco “Robin Hood”, já que uma parte dos recur-
sos que entram na Fundação é usada para apoiar 
bons projetos que, a princípio, não conseguiram 
financiamento em agências de fomento.

Quantos projetos foram desenvolvidos 
desde a criação da Fap? 

Temos três tipos de projetos: os autossusten-
táveis, os governamentais – que incluem os que 
não permitem que o pesquisador custeie, com 
essa verba, a parte de administração dos recur-
sos, o que a Fap faz, sem custo para a Universi-
dade – e os projetos financiados pela Fundação. 

Em oito anos, foram 358 ensaios 
clínicos, 49 direitos autorais, 

132 projetos, 172 cursos e 641 eventos

Somos um pouco “Robin Hood”: uma parte 
dos recursos que entram na Fundação 

é usada para apoiar bons projetos

Professor Durval Rosa Borges: “o que impulsiona uma universidade são grandes projetos; é nisso que a Fap se baseia”
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O chefe de Gabinete, Manoel Castello Girão, e o reitor, Walter Albertoni, à frente da Reitoria desde 2009
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Quais os desafios dos últimos anos?
Dar continuidade à transformação de uma 

escola médica, de quase 80 anos, em uma univer-
sidade plena. Esse processo começou antes da 
atual gestão e significou passar de cinco cursos 
na área da saúde para 35 em diferentes áreas do 
conhecimento e em seis campi. Com a ampliação, 
passamos a ter em nosso corpo docente gera-
ções diferentes e culturas diversas. A média de 
idade dos nossos novos professores é de 36 anos, 
todos com doutorado, e formados em outras ins-
tituições.  A cada ano tudo é diferente e maior o 
que nos levou a realizar uma reforma estatutária 
e um Conselho Universitário mais representativo 
das diferentes categorias e dos diversos campi.

O compromisso assumido com toda a co-
munidade da Unifesp de instalar a Reitoria, Pró-
-Reitorias e a Administração Central em um outro 
local, fora do Campus São Paulo, foi concretizado 
ao final do segundo ano de gestão. Esta mudança 
física sinaliza a concretização da Unifesp como 
uma Universidade multicampi e plural. O atual 
prédio da Reitoria, próximo ao Parque do Ibira-
puera, tem, em grande parte, este simbolismo.

Mas, o principal desafio foi mesmo tratar da 
infraestrutura dos campi.

Então, sua avaliação sobre a expansão 
universitária é positiva?

Sim. O Reuni (Programa de Apoio a Reestrutu-
ração e Expansão das Universidades Federais) é 
um processo vitorioso que interiorizou a Univer-
sidade Pública e de uma forma geral, dobrou o 
número de vagas no país. No caso da Unifesp, o 
número de vagas foi multiplicado por seis. Nada 
se faz se não tiver decisão política. 

Como se abre um campus? A instalação de 
um campus universitário passa pelo desejo da 
comunidade, aceitação do Governo Federal e 
decisão da universidade.

E os problemas com infraestrutura dos 
novos campi?

Em uma situação de rotina, baseada nos trâ-
mites legais, a universidade demora pelo menos 
quatro anos para construir um prédio. Há várias 
etapas que precisam ser cumpridas por meio de 
licitações, desde o projeto arquitetônico até a exe-
cução. Não existem culpados ou incompetentes. 
Existem as dificuldades da gestão pública que 
exige o cumprimento de etapas que não podem 
ser desconsideradas sob o risco de se incorrer em 
improbidade administrativa. Vale lembrar que em 
todos os nossos campi, convivemos ao mesmo 

tempo com instalações provisórias, alugadas e 
novas construções.

Com uma gestão onde os desafios jurídicos 
e administrativos foram etapas importantes 
a serem vencidas, como o Senhor avalia o 
trabalho de sua equipe nesta área?

Além do trabalho dos pró-reitores, dos dire-
tores de campus e dos nossos servidores técni-
cos administrativos, é importante destacar dois 
cargos que normalmente não aparecem para a 
comunidade, mas que foram importantíssimos 
para a gestão. Um deles é o de vice-reitor. O Prof. 
Ricardo Smith, desde o primeiro dia, montou a 
sua sala ao lado da minha e trabalha em tempo 
integral na Reitoria. É um modelo diferente. Nor-
malmente, o vice-reitor é aquele que substitui o 
titular quando ele não está presente. No nosso 
caso, o vice-reitor foi atuante e assumiu algumas 
áreas como o setor de informática, liderou a refor-
ma do Estatuto e do Regimento Geral tendo sido 
um colaborador constante, funcionando mesmo 
como um segundo reitor.  Outra figura destacada 

Entrevista

Prestes a completar o quarto ano de sua gestão, o reitor Walter Albertoni traça um rápido balanço sobre as dificuldades, 
os desafios e as conquistas da Unifesp. Conhecida por sua atuação na área da saúde, a Unifesp reúne hoje 35 cursos em 
diferentes áreas do conhecimento. Com professores e alunos novos, a Universidade ganhou gerações e culturas distintas.

foi o chefe de gabinete, o Prof. Manoel Girão. 
Uma pessoa incansável, de um conhecimento 
administrativo fantástico e que, além de ter uma 
ampla visão da gestão, é um conciliador nato.  
O Prof. Girão trabalhou com dois assessores, 
a Prof.a Cida Freitas e o Dr. Marcelo Fonseca. 
Esse gabinete, que sempre teve uma interface 
com a nossa competente Procuradoria, analisou 
e revisou toda a documentação da Universidade, 
que tramitou na Reitoria, trouxe sugestões e 
participou em grande parte das nossas decisões. 
Também nesta área, quero destacar o trabalho 
incansável e cuidadoso do nosso Pró-Reitor de 
Administração – Prof. Vilnei Mattioli Leite.

E a informática na Unifesp, como está?
O Conselho Estratégico de Tecnologia da 

Informação e toda a área de informática produ-
ziram e evoluíram muito. Foi um dos maiores 
investimentos que fizemos nos últimos tempos. 
O Prof. Ricardo tratou do convênio que estamos 
estabelecendo com a Universidade do Rio Grande 
do Norte e também o aumento e modernização 

Além das ciências da saúde, Instituição 
abraça áreas de exatas e humanas
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da aparelhagem que foi instalada. A Prof.a Heimar 
de Fátima Marin, Coordenadora Técnica do Con-
selho Estratégico de Tecnologia da Informação, 
e o Marcelo Di Pietro, na liderança da TI, fizeram 
transformações importantes.  

Em relação aos diferentes campi, o que o 
Senhor gostaria de destacar?

Campus São Paulo
• Transferência da Reitoria, liberando 5 mil m2 
para a área administrativa do Campus e para o 
Hospital Universitário;
• Aquisição de um Edifício em construção, com 15 
andares para acelerar a necessária verticalização 
do Campus;
• A conclusão do Hemocentro (paralisado há 8 
anos), prédio com 6 mil m2, a ser inaugurado 
em outubro, para onde migrará a Hematologia e 
a Coleta de Sangue, desocupando seis casas e 
parte do 3º andar do Hospital Universitário;
• Após um trabalho político junto ao Patrimônio 
da União, recebemos um prédio com 23 andares, 
no Largo do Paissandu, e que abrigará o futuro 
Instituto de Ciências Jurídicas da Unifesp;
• Instalação do Clube Escola Unifesp no antigo 
Clube Adamos, cedido pela Prefeitura de São Pau-
lo à Universidade, para atender nossos servidores 
e a comunidade.
• Unidade Santo Amaro – Campus Avançado de 
Extensão
• Regularização de diversos imóveis e a desapro-
priação de áreas de interesse do Campus.

Campus Baixada Santista
• Término do Edifício Central na Vila Mathias em 
2012, com 20 mil m2 e cujas obras estavam pa-
ralisadas  há dois anos;
• Instalação do Instituto do Mar, em 2011, no 
prédio da Ponta da Praia (alugado pela Prefeitura 
de Santos por 3 anos);
• Pleito, junto ao Patrimônio da União, das ins-
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Entrevista

A Unifesp recebe alunos de todo o Brasil. 
Como a Universidade está se preparando 
para tratar da permanência estudantil desses 
universitários?

No começo de nossa gestão, criamos uma as-
sessoria de apoio estudantil (Cazuza) e, em 2010, 
montamos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. 
Residência universitária é um assunto muito im-
portante. Um aluno de outra região do país, para 
se instalar em um de nossos campi, necessita 
de acolhida e suporte para sua permanência na 
Universidade. Por isso, temos uma assistência 
estudantil forte. Não tem faltado verbas para o 
auxílio alimentação, para o auxílio transporte, nem 
para o auxílio moradia. Mas nós vamos caminhar 
para a construção das moradias universitárias.  
Seremos pioneiros no Brasil no novo conceito de 
residência universitária, resguardando o aspecto 
cultural, de lazer e de intercâmbio internacional. 
Nosso pró-reitor de Assuntos Estudantis foi para a 
Europa, visitou diversos locais e trouxe o modelo 
para nos inspirar. 

Outro ponto importante é a assistência estu-
dantil em aspectos como o da saúde. Em cada 
campus, temos um médico e uma enfermeira 
para dar assistência ao estudante.

Qual é a sua avaliação sobre o futuro da 
Universidade?

A consolidação de todos os campi com ins-
talações próprias e adequação no número de 
docentes e técnicos administrativos em Educação 
com certeza será concretizada em breve, pois 
as esperadas vagas de docentes e servidores já 
foram liberadas.

Observando tudo o que está acontecendo e 
tendo por base o nosso Plano de Desenvolvimen-
to Institucional (PDI), a Unifesp, que sempre foi 
destaque na formação de quadros profissionais 
para todo o País, reafirmará, como uma Universi-
dade Plena, seu compromisso com a excelência 
no ensino, pesquisa e extensão.

talações da Portuguesa Santista para o Curso de 
Educação Física;

Campus Diadema
• Concretização do Conforja e a instalação da 
Unidade José de Alencar com inauguração de dois 
edifícios este ano, um de  Laboratórios e outro 
de Salas de Aula (total de 7.424 m2 )
• Reforma e revitalização dos laboratórios da 
Unidade Eldorado;

Campus Guarulhos
• Construção de um prédio de salas de aula 
(anexo) com 4 salas de aula e um Laboratório de 
Informática;
• Desapropriação de terreno para construção da 
Residência Universitária e Creche;
• A cessão, pela Prefeitura, de mais um imóvel 
para utilização do Campus;
• Instalação do sistema de transporte porta a 
porta (Ponte Orca), para a comunidade acadêmica;
• Em relação ao prédio central, após o insucesso 
da terceira licitação, realizamos uma Audiência 
Pública com a presença das 11 empresas deser-
tas, representante do MEC, da Procuradoria e 
da Comissão de Espaço Físico do Campus. Novo 
processo licitatório está sendo providenciado.

Campus São José dos Campos
• Inauguração do segundo prédio da unidade 
central com 3.600 m2 e instalações do Centro 
Acadêmico e restaurante;
• Início das obras do edifício de 20 mil m² no 
Parque Tecnológico, que será concluído em até 
18 meses.

Campus Osasco
•  Este Campus foi aberto em 2011, com autoriza-
ção do Conselho Universitário. Após negociação 
com o Prefeito recebemos em doação um edifí-
cio de 6 mil m² pronto e adequado para nossas 
necessidades.

Campi
Cursos de graduação
Número de candidatos
Vagas novas/ano
Relação candidado/vaga
Alunos matriculados
Concluintes
Programas de pós-graduação Stricto Sensu
Matriculados no doutorado
Matriculados no mestrado
Matriculados no mestrado profissional
Concluintes no doutorado
Concluintes no mestrado
Concluintes no mestrado profissional
Inscritos na residência médica
Inscritos na residência multiprofissional
Alunos de especialização ativos em sistema
Docentes 
Técnicos administrativos 

2009
5
37

22.724
1.534
14,81
4.442
364
48

1.418
1.733
128
290
401
21
713

-
8.296
935

3.947

2010
5
37

41.014
1.931
21,24
5.946
531
43

1.524
1.838
114
263
466
20
719
30

4.704
1.157
3.888

2008
5
25

19.987
1.086
18,40
3.119
272
44

1.410
1.585
158
235
333
64
675

-
6.783
832

4.080

2011
6
54

62.054
2.408
25,77
7.166
745
53

1.545
1.868
194
292
475
29
874
112

6.222
1.211
4.029

2012
6
56

105.170
3.019
34,84
9.470

**
53

1.264
1.550
152
172*
240*
17*

1.056
202

9.679
1.277
3.957

Fonte: Relatório de Gestão - CAIDI/Unifesp | * Dados parciais - junho 2012 | ** Conhecido apenas no final de 2012

Unifesp em números (2008/2012)
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Luiz Roberto Ramos, à frente da SEAD, comanda 
as ações para alunos e docentes em 11 Estados

A utilização da informática na educação em 
saúde existe na Unifesp desde 1986. Com a po-
pularização da internet, no final da década de 90, 
a Universidade foi reconhecida como pioneira na 
área. O Laboratório de Educação a Distância do 
Departamento de Informática em Saúde (LED-
-DIS) foi responsável pela criação e manutenção 
de mais de 20 cursos para o aprimoramento de 
docentes, discentes e público leigo.

De 2009 a 2012, houve a participação de 
36.200 alunos, 136 docentes e 38 polos de apoio 
presenciais em municípios de 11 Estados, nos 
35 cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
extensão a distância.

Os projetos de maior vulto já realizados foram 
os relacionados ao Sistema Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), à Secretaria de Políticas sobre 
Drogas (SENAD) em parceria com a Unidade de 
Dependência de Drogas do Departamento de 
Psicobiologia (UDED) e a Universidade Aberta do 

Sistema Único de Saúde (UNASUS). Destaca-se 
também a permanente capacitação de docentes 
para o uso do ambiente virtual de aprendizagem 
Moodle para apoiar as atividades à distância nos 
cursos presenciais.

Segundo a coordenadora da UAB, Monica Pa-
rente Ramos, desde o início de 2011 a equipe do 
Núcleo UAB está instalada em uma sede própria. 
”Com essa estrutura e a implantação do Labora-
tório de Informática Profº. Dr. Daniel Sigulem, a 
educação a distância na Unifesp tornou-se uma 
entidade de fato”, explica. Neste mesmo ano, foi 
criado o novo portal da UAB com o objetivo de 
ampliar a divulgação dos cursos oferecidos. 

Um marco dos últimos quatro anos foi a 
criação da Secretaria de Educação a Distância 
(SEAD), em 2011. O secretário Luiz Roberto Ra-
mos, nomeado pelo reitor, tem o apoio de um 
Conselho Deliberativo, para implementar políticas 
e diretrizes para a educação à distância.

Educação à distância proporciona projetos diversos

Secretarias e Núcleo

De 2009 a 2012, 36.200 alunos, 136 docentes e 38 polos de apoio presenciais se envolveram em 35 cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão

São 52 acordos de cooperação 
com instituições de ensino e pes-
quisa em 21 países, dos quais 10 
em tramitação. Cerca de 250 alunos 
participaram de alguma experiência 
no exterior e 64 estrangeiros vieram 
estudar na Unifesp. Esses são os 
números acumulados desde 2009 
com o trabalho da Secretaria de 
Relações Internacionais (SRI). O 
objetivo: prover estrutura física e 
de recursos humanos para inserir a 
Unifesp internacionalmente.

A Universidade integra sete Re-
des de Colaboração Internacional, 
que reúnem dezenas de instituições, 
como Grupo Coimbra de Universida-
des Brasileiras (Portugal) e Institute 
of International Education (EUA). A 
Unifesp participa do Ciência sem 
Fronteiras, programa dos Ministé-
rios da Ciência, Tecnologia e Inova-

Criado em 2002, o então Nú-
cleo da Propriedade Intelectual 
(NUPI) da Unifesp passou a ser 
denominado Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT-Unifesp), após 
aprovação do Conselho Univer-
sitário em 2011. 

Os principais objetivos do NIT-
-Unifesp são realizar a proteção 
adequada das inovações tecnoló-
gicas produzidas na Universida-
de, oferecer suporte técnico ade-
quado para redação de patentes, 
intermediar a negociação de par-
cerias público-privadas e trans-
ferência de tecnologia, formar 
recursos humanos na área de 
inovação, bem como incentivar e 
executar políticas institucionais, 
visando dinamizar a inovação no 
ambiente acadêmico.

A partir de 2009, foram im-
plementadas a racionalização e a 
otimização da gestão do portfólio 
de patentes, marcas e registros 
da Unifesp. “O processo de aná-
lise e avaliação dos pedidos de 
patentes passou a ser realizado 
por meio de uma Câmara Técnica 
composta por 14 membros de di-
ferentes áreas do conhecimento. 
Desde então, a gestão é baseada 
em mérito efetivo dos pedidos de 

ção e da Educação.
A instituição realizou o evento 

inaugural do Programa Erasmus 
Mundus (2009), que realiza proje-
tos de mobilidade internacional, e 
o I Simpósio sobre Universidades 
Globais (2011). Também participa 
de feiras e congressos no exterior, 
como a Feira Internacional de Edu-
cação Superior (2011 e 2012).

Segundo o coordenador da SRI, 
professor Benjamin Kopelman, há 
desafios a serem superados: ofere-
cer disciplinas em língua estrangeira 
e cursos de idiomas, criar  duplo-
-diploma na graduação e teses de 
doutorado em cotutela. “Estamos 
trabalhando para aumentar o número 
de graduandos da Unifesp em inter-
câmbio e de estrangeiros na univer-
sidade, além de fortalecer a extensão 
em cooperação internacional.”

Secretaria de Relações Internacionais       
de portas abertas NIT-Unifesp aprimora processos

para patentes e marcas

Benjamin Kopelman e equipe: missão de promover intercâmbios internacionais 

patentes existentes ou em fase 
de depósito”, explica o professor 
Helio Kiyoshi Takahashi, diretor 
do NIT-Unifesp. O Núcleo ainda 
conta com o reforço da profes-
sora Aparecida Sadae Tanaka. Ela 
ocupa a posição de vice-diretora 
do NIT-Unifesp.  

Atividades
A Unifesp participou ativa-

mente do Projeto PRONIT-SP 
para a formação de recursos hu-
manos. Além disso, a atuação 
conjunta dos NITs da Unifesp, 
USP, Unesp, Unicamp, UFSCar, 
CTA e IPT permitiu a criação da 
Rede Paulista de Propriedade 
Intelectual e Comercialização 
de Tecnologias, na qual a Uni-
versidade é co-fundadora e 
participará da Comissão Coor-
denadora da Rede.

O trabalho do NIT-Unifesp 
na gestão 2009-2012 resultou 
em 23 depósitos de patentes, 
o licenciamento de marca da 
Unifesp com cobrança de royal-
ties, além de parcerias com em-
presas como Natura, Embrapa, 
Vale, Sabesp, Celtic Biotech, 
entre outras, para desenvolvi-
mento tecnológico.
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Regina Spadari comemora: Campus se desenvolveu 
da graduação ao doutorado, passando pela extensão

Alunos de graduação
Alunos de residência multiprofissional
Alunos de mestrado profissional
Alunos de pós-graduação strictu sensu (mestrado acadêmico e doutorado)
Alunos da Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI)
Docentes

Servidores

Raio-X do Campus
2009
781

–
–
–

80
101 

+ 1 substituto

48 + 3 colabora-
dores técnicos

2010
997
12
–

30
80
129 

+ 1 substituto

81 + 3 colabora-
dores técnicos

2011
958
20
–

71
36
141 

+ 5 substitutos

97 + 1 colabora-
dor técnico

2012
1.285

35
27

86 (MA) – 7 (D)
41
149 

+ 7 substitutos
2 colaboradores

técnicos

99 + 1 colabora-
dor técnico

E o trabalho continua... 

Há desafios pela frente para garantir boas 
condições à comunidade acadêmica. 
Regina Spadari e Sylvia Helena Batista 
listam alguns:
• Desenvolver infraestrutura e parcerias 
para atender as demandas acadêmicas 
em ensino, pesquisa e extensão;
• Criar o Parque Poli Esportivo para 
o curso de Educação Física;
• Ampliar o convênio com o Clube 
Saldanha da Gama e com o SEST/SENAT;
• Construir o Bloco 3 com piscina, 
quadras, salas e laboratórios para os 
cursos de Educação Física, Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional;
• Definir o terreno para a construção do 
prédio do Instituto do Mar e completar 
seu quadro docente e técnico;
• Identificar um terreno para construção 
de moradia estudantil, além de creche 
para atender mães e pais docentes, 
técnicos e estudantes;
• Ampliar o quadro de docentes e 
técnicos administrativos do Instituto 
Saúde e Sociedade para as atividades 
de ensino, pesquisa e extensão no 
âmbito do Projeto Político-Pedagógico;
• Ampliar as funções gratificadas para 
a área administrativa e acadêmica;
• Aprimorar as políticas de assistência 
estudantil;
• Continuar o atual processo 
de descentralização da gestão.

Parceria e mobilização no campo da saúde, 
do esporte, da assistência social e da educação. 
Esse é o papel que o Campus Baixada Santista 
tem desempenhado em Santos. Desde 2009, 
o desenvolvimento das quatro unidades contou 
com duas gestões. A primeira pelos professores 
Nildo Alves Batista, diretor, e Nancy Monteiro, 
vice-diretora, ambos responsáveis pela implan-
tação do Campus. Já a segunda e atual, entre 
os anos de 2011-2014, está sob os cuidados das 
professoras Regina Célia Spadari, diretora, e Syl-
via Helena Batista, vice-diretora.

Desde 2006, quando o Campus começou a 
funcionar, as atividades já sinalizavam desafios e 
possibilidades de expansão da Universidade. De 
2009 para cá, o número de alunos de graduação 
registrou um crescimento de 65%, passando de 
781 para os atuais 1.285.

Este ano, o Edifício Central, localizado na 
Vila Mathias, foi entregue com a capacidade de 
atender 1.250 alunos dos cursos da área de saúde 
- Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicolo-
gia e Terapia Ocupacional, além de Serviço Social 
– com infraestrutura de ponta para a realização de 
atividades de pesquisa nos laboratórios.

Para Nildo Alves Batista, primeiro diretor e 
idealizador do Projeto Pedagógico do Campus 
Baixada Santista, testemunhar o crescimento e 
a consolidação acadêmica da unidade, mesmo 
com infraestrutura ainda em desenvolvimento, 
é um orgulho. “Chegamos em 2012 com toda a 
rede formativa em desenvolvimento, da gradua-
ção ao doutorado, passando pela especialização, 
Residência Multiprofissional em Saúde, Mestrado 
Acadêmico e Mestrado Profissional”, diz Regina.

O Campus ampliou e consolidou as atividades 
de extensão, atingindo 69 projetos. Outra conquis-
ta foi a cessão do Colégio Docas para o Campus, 
ampliando em 7 mil metros quadrados a área para 
construção e reforma. “Há demandas de ampliação 
de nossas atividades em Santos e outros municí-
pios da Baixada Santista”, esclarece Sylvia.

 
Produção científica

Desde 2009, a pós-graduação do Campus 
Baixada Santista registrou a publicação de cerca 
de 250 artigos científicos, 110 capítulos de livros 
e 25 livros, produção de seus docentes e alunos. 

Consolidação acadêmica é a marca da unidade

Campus Baixada Santista

Número de alunos de graduação cresceu 65% desde 2009; hoje eles somam 1.285

As conquistas do quadriênio

• Curso de Serviço Social
• Programa de Mestrado e Doutorado 
Interdisciplinar em Ciências da Saúde
• Residência Multiprofissional em Saúde
• Bacharelado Interdisciplinar 
em Ciência e Tecnologia – ênfase 
em Ciências do Mar

Além da graduação e da pós-graduação, unidade também 
consolidou as atividades de extensão com 69 projetos

Os projetos relacionados à produção científica 
foram financiados por recursos captados por do-
centes, na ordem de R$ 10 milhões. Essa verba 
foi aplicada em equipamentos, adequação de 
infraestrutura e insumos de pesquisa.

“No processo de revisitar um passado recen-
te, é importante e justo registrar que todo esse 
caminho de crescimento e superação de desafios 
encontrou na reitoria da Unifesp uma interlocução 
profícua, parceira dos caminhos novos a serem 
trilhados”, finaliza Regina.
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Vista aérea do Campus São Paulo, onde tudo começou. São 170 mil m2 de área construída

O Campus São Paulo sentiu fortemente as 
consequências das modificações para a transfor-
mação da Universidade. Houve a necessidade de 
compartilhar sua estrutura e recursos humanos 
com a Reitoria para viabilizar o ingresso dos novos 
campi. “O Campus São Paulo já nasceu grande 
e esperamos, com a descentralização em anda-
mento, obter a nossa autogestão”, almeja Paulo 
Pontes, diretor acadêmico do Campus, que ocupa 
170 mil m2 de área construída e é formado pelas 
unidades universitárias das escolas Paulista de 
Medicina (EPM) e Paulista de Enfermagem (EFE). 
Recentemente o Campus também incorporou a 
unidade Santo Amaro. 

Em 2011, o Hospital São Paulo (HSP), que des-
de 1956 era o hospital de ensino da EPM, passou 
a ser o Hospital Universitário (HU) da Unifesp e 
se desvinculou do Campus São Paulo.

Com mudança da Reitoria para sede própria, 
criou-se o Campus São Paulo. A separação física 
foi possível graças ao projeto de verticalização acor-
dado entre o Ministério da Educação e a Unifesp. 
O objetivo é desocupar várias casas, no bairro Vila 
Clementino, que foram adquiridas ou alugadas pela 
Unifesp ao longo dos seus 80 anos de existência. 
“A verticalização traz maior eficiência na administra-
ção, reduz custos e aproveita melhor os recursos”, 
explica Pontes. A mudança da Reitoria para o novo 
prédio no Ibirapuera permitiu que o Campus já 
devolvesse cerca de 4 mil m2 de casas alugadas.

Após muitos anos, o Edifício do Hemocentro 
foi concluído, possibilitando melhorias essenciais 
no Serviço de Hemoterapia para a população, 
além do suporte para as atividades acadêmicas. 
Também houve a aquisição de um prédio em 
construção, de 12 mil m2, para reduzir o número 
de casas ocupadas e transferir ambulatórios de 
ensino utilizados pelos Departamentos Clínicos. 

Outro desafio superado foi a retomada da con-
clusão do Edifício de Pesquisa II. As constantes 
multas com relação ao armazenamento e coleta 
de lixo infectante também foi sanada. Atualmente, 
todos os locais que geram esses resíduos foram 
cadastrados e construiu-se um depósito, seguin-
do as normas legais. 

Junto da verticalização, o projeto Bairro Univer-
sitário – tratado de cooperação entre a Prefeitura 
Municipal e a Unifesp – investe na criação de fa-
cilidades e melhor qualidade de vida para as mais 
de 50 mil pessoas que frequentam diariamente 
as imediações em função das atividades da Uni-
fesp. Ainda contemplando o projeto, a Prefeitura 
cedeu, à Universidade, o antigo Clube Adamus, 
que passou a ser o Clube Escola Unifesp, com 
infraestrutura poliesportiva, além de dependên-
cias para atividades culturais e reabilitação física.

Modernização no ensino da saúde
Diante da nova visão na formação de profissio-

nais de saúde, com o treinamento em modelos 
antes da atuação em pacientes, o campus contará 
com a colaboração do HSP/HU, que assumiu o 
aluguel e os custos de manutenção do edifício 

Unidade pioneira já nasceu grande

Campus São Paulo

Muitas transformações marcaram os últimos anos da Unifesp na capital paulista; compartilhar foi a palavra-chave desse movimento

do Centro Alfa de Habilidades, enquanto segue 
o projeto de sede própria. Com isso, a diretoria 
do Campus iniciou o processo para a recuperação 
de 129 bonecos/simuladores.

Também foi realizada a modernização dos 
equipamentos de informática, que possibilitou o 
aumento da velocidade do tráfego de informação e 
ampliação da área de rede sem fio (wi-fi) nas salas 
de aulas, laboratórios e áreas internas do campus.

Do ponto de vista urbanístico e humanitário, foi 
criado o NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante). O 
campus forneceu a área solicitada pela Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis, bem como os recursos 
humanos para o atendimento dos estudantes. 

Desafios 
De acordo com Paulo Pontes, ainda existem 

desafios que necessitam atenção. Um exemplo 
é como corrigir a grande desproporção entre o 
baixo número de servidores e o elevado volume 
de atividades, com destaque nas divisões de 

engenharia e compras. 
Para o futuro, de acordo com o plano de de-

senvolvimento institucional, o campus deverá 
elaborar e executar os projetos de edificações até 
2016, destacando a centralização dos biotérios ex-
perimentais, a modernização da Biblioteca Central 
e da BIREME; criar novos anfiteatros; ampliar as 
áreas de estacionamento; dar prosseguimento 
aos projetos de edificações do Prédio da Criança 
e do Adolescente, do Centro de Habilidades, dos 
departamentos clínicos e do idoso; e desenvolver 
a rede de informatização e inclusão digital do 
Bairro Universitário.

Existe a expectativa do crescimento do campus 
São Paulo, além do Bairro Universitário, à seme-
lhança da Unidade Santo Amaro. Já está concre-
tizada a cessão de um edifício na área central no 
Largo Paissandu, junto à Prefeitura e ao Governo 
Federal, para a instalação de outras áreas de co-
nhecimento e a negociação da cessão de uma área 
de aproximadamente 145 mil m2 na zona leste.

Alunos de graduação
Alunos de pós-graduação
Mestrado acadêmico
Mestrado profissional
Doutorado
Residentes de Medicina
Multiprofissional
Programas de Extensão
Docentes
Servidores

2012
1.529
2.643
1.129
179

1.282
1.043
176
333
606

1.028

Panorama

Paulo Pontes: “verticalização traz maior eficiência 
na administração, reduz custos e aproveita recursos”
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Enfermarias e fachada do hospital foram renovadas; atendimento do paciente é humanizado e multiprofissional

Em quase 80 anos de atividades – 40 
deles, ocupando a posição de um dos 
melhores centros formadores de médicos, 
enfermeiros e outros profissinais de saúde 
do país –, o Hospital São Paulo (HSP) atende 
a todas as especialidades médicas, com foco 
nos procedimentos de alta complexidade. 
O hospital é responsável pela cobertura de 
uma área com mais de 5 milhões de habitan-
tes na Grande São Paulo, além de atender 
pacientes de outros Estados.

A cada mês, o HSP realiza mais de 61 
mil atendimentos ambulatoriais e 68 mil no 
serviço de emergência, 2.430 internações, 
3.100 cirurgias e 302 mil exames laborato-
riais. Como hospital universitário da Unifesp 
abriga 91 programas de residência médica e 
11 programas de residência multiprofissional.

Ao lado de uma intensa atividade as-
sistencial, o HSP também se destaca pela 
vasta produção científica, que o qualifica 
como uma instituição de excelência tanto 
no cenário nacional quanto internacional.

Centro de excelência

Certificado desde 2004 como Hospital Uni-
versitário (HU) da Unifesp junto aos ministérios 
da Saúde e da Educação, o Hospital São Paulo 
(HSP) foi contemplado, em 2010, com o Programa 
Nacional de Reestruturação dos Hospitais Fede-
rais (REHUF). O programa prevê recursos para 
despesas correntes dessas instituições (como 
água, luz, telefone, medicamentos, limpeza), 
modernização de equipamentos e recuperação 
de infraestrutura.

Classificado como o maior HU federal do País, 
entre os 46 existentes, o HSP recebe um finan-
ciamento da ordem de 10% do total de recursos 
para custeio. De acordo com o superintendente 
do HSP, José Roberto Ferraro, o financiamento 
federal refletirá de forma muito significativa nos 
eixos assistência, ensino e pesquisa. “A contri-
buição do programa REHUF terá impacto direto 
na qualidade do atendimento, nos resultados do 
ensino e na valorização da pesquisa, tão indispen-
sável para a área da saúde.”

Parceria histórica
Por ser de personalidade jurídica privada, 

filantrópica e sem fins lucrativos, que, por força 
de lei, presta serviço hospitalar gratuito desde 
1956 à Escola Paulista de Medicina (EPM) e à 
Escola Paulista de Enfermagem (EPE) da Uni-
fesp, o HSP precisou passar por alguns ajustes 
para que fosse contemplado com os recursos do 
programa REHUF.

A decisão dos sócios da SPDM (Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) 
– mantenedora do HSP –, com a reitoria da Uni-
fesp, o Conselho Gestor e a direção do HSP, na 

concessão de uso do hospital à Universidade, 
por 25 anos, foi primordial para essa nova fase, 
fortalecendo e formalizando uma parceria de 
quase 80 anos entre as instituições. “Houve um 
consenso entre os conselhos gestores da SPDM, 
HSP e da Unifesp de que essa seria a forma legal 
para que o HSP recebesse as verbas federais para 
sua revitalização”, explica Walter Manna Albertoni, 
reitor da Unifesp. “A atitude da SPDM de ceder as 
instalações do hospital à Unifesp é vista por to-
dos, inclusive pelo Ministério da Educação, como 
de extrema grandeza e forte parceria, uma vez 
que ela não receberá indenização pela iniciativa.”

Ferraro explica que a oficialização do HSP 
como Unidade Gestora possibilitou regrar os 
processos administrativos e operacionais, fa-
zendo com que os recursos advindos do REHUF 
sejam empenhados no próprio HU, com orde-
namento das despesas sob responsabilidade 
do presidente do Conselho Gestor do HU, Prof. 
Flávio Faloppa, e, a gestão administrativa, com 
o superintendente do Hospital São Paulo. 

Hospital São Paulo é destaque como maior HU da rede federal do País

Hospital São Paulo

A recertificação do HSP como hospital universitário da Unifesp, em 2011, fortalece seu compromisso com assistência, ensino e pesquisa

Para Ferraro, “REHUF tem impacto direto na qualidade do 
atendimento, nos resultados do ensino e da pesquisa”

Hospital São Paulo em números* 

• 786 leitos
• 730.154 atendimentos ambulatoriais 
• 820.903 atendimentos no pronto-socorro
• 29.147 internações
• 37.300 cirurgias realizadas
• 3.615.015 exames laboratoriais
• 259.239 exames de imagem
• 96% das internações são SUS
• 1.873 servidores Unifesp 
• 4.086 funcionários do HSP (CLT)
*Referentes a 2011
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Diariamente transitam pelos corredores 
do Hospital São Paulo mais de mil residentes 
e cerca de 6 mil colaboradores, entre docen-
tes, profissionais de saúde e funcionários 
administrativos. Ao ano, são mais de 15 mil 
alunos de graduação, pós-graduação e es-
pecialização que passam pelas instalações 
do hospital.

Dia a dia
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Por dentro do Campus

• 26 mil metros² de área construída
• 5 pavimentos 
• 20 salas de aula
• 5 laboratórios de informática
• 14 laboratórios didáticos
• 44 salas para docentes
• Biblioteca com 1500 m²
• Restaurante universitário 

Após mais de 40 anos com o número de vagas 
de ensino superior público congeladas em 200, 
sendo 120 oferecidas pelo ITA, para o curso de 
Engenharia, e 80 pela Unesp, em Odontologia, o 
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Unifesp 
está mudando esse quadro em São José dos 
Campos desde a sua implantação, em 2007. 

“Em 2008, apenas três cidades brasileiras 
tinham mais população e menos vagas de ensi-
no superior público do que São José, que eram 
Contagem (MG), Jaboatão dos Guararapes (PE) 
e Osasco (SP)”, afirma Armando Zeferino Milioni, 
diretor acadêmico pró-tempore do ICT/Unifesp. 
“Ocorre que, ao contrário dessas cidades, a vaga 
de ensino superior público mais próxima de São 
José dos Campos ficava a 80 km de seu centro.”

Nesta última gestão, de 2009 a 2012, o ICT 
dobrou a oferta de vagas anuais de 150 para 300 
e implantou, em 2011, o Bacharelado Interdisci-
plinar em Ciência e Tecnologia (BCT) como porta 
de entrada comum a todos os alunos do período 
integral e, a partir de 2013, para os do período no-
turno. Com duração de três anos, o BCT oferece 
uma variedade de opções ao concluinte. Além de 
fornecer o diploma de ensino superior, permite 
que o aluno ingresse no mercado de trabalho, ini-
cie uma pós-graduação ou, se desejar, com mais 
um ou dois anos de estudo, obtenha um segundo 
diploma de um curso de formação específica em 
Ciência da Computação, Matemática Compu-
tacional, Engenharia Biomédica ou Engenharia 
de Materiais. Até o final deste ano ou início do 
próximo, o ICT oferecerá outras cinco áreas para 
formação específica pós-BCT (Biotecnologia, En-

genharia de Computação, Engenharia de Controle 
e Automação e Engenharia de Energia).  

O ICT também implantou dois programas de 
pós-graduação aprovados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes): o de Ciência da Computação, em nível 
de mestrado, com nota 3, e de Engenharia e 
Ciência dos Materiais, em níveis de mestrado 
e doutorado, ambos com nota 4. Outros dois 
programas – Matemática e Biotecnologia – serão 
submetidos à aprovação da Capes ainda este ano.

Plano decenal
O Campus possui, hoje, 850 alunos de gra-

duação, 18 de pós-graduação, 50 docentes e 30 
servidores técnico administrativos. Entretanto, 
o Plano decenal é audacioso e prevê o aumento 
do número de vagas no vestibular em 50 ou 100 
ao ano. “A meta é atingir, em 2020, a marca de 
mil vagas no vestibular”, afirma Milioni. “Devido à 
falta de contratação de docentes, não pudemos 
abrir novos cursos, já aprovados pelo Conselho 
Universitário, nem aumentar o número de vagas 

em 2012 e 2013.”
De acordo com o diretor acadêmico, a perspec-

tiva para 2014 é ampliar substancialmente a oferta 
de vagas. Em 2014, o ICT estará funcionando nas 
novas instalações do Parque Tecnológico. As 34 
vagas de docentes, atualmente disponíveis, serão 
preenchidas até o primeiro semestre de 2013.

Infraestrutura
Excepcionalmente acolhida pelo município, a 

Unifesp contou com a parceria da Prefeitura de 
São José dos Campos para fincar suas raízes no 
local. 

Com doações que superaram R$ 10 milhões 
(valores de 2010), a Universidade possui duas uni-
dades localizadas na Vila Nair, além do terreno de 
126 mil metros quadrados no Parque Tecnológico, 
onde está em construção o novo Campus do ICT. 
O local abrigará dois prédios, totalizando 26 mil m² 
de área construída. O primeiro, em construção, 
concentrará atividades de ensino e pesquisa e 
será entregue no final de 2013. O segundo, pre-
visto para 2015, será destinado para pesquisa.

Mais vagas públicas no vale paraibano

Campus São José dos Campos

O ICT/Unifesp está mudando os números na região e formando profissionais cada vez mais qualificados para o mercado de trabalho

Vagas 
Cursos/graduação
Alunos/graduação 
Docentes 
Unidades 
Servidores

2008
100
1

100
15
1
5

2009
150
2

150
15
1
8

2010
150
2

300
35
2
19

2011
300

3 + 4 pós-BCT
600
50
2

31

2012
300

3 + 4 pós-BCT
850
103*

3
33

Crescimento Ano a Ano

*Previsão para final de 2012 

Com prédio novo, Campus oferecerá cinco áreas novas para formações específicas de pós até o começo de 2013

De olho no futuro: “A meta é atingir, em 2020, mil 
vagas no vestibular”, afirma Armando Zeferino Milioni.
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Criado em 2007, o Campus Guarulhos atingiu, 
em 2012, a marca de 2.908 alunos, 191 docentes 
e 61 servidores técnico administrativos e passou 
a oferecer 730 vagas anuais no vestibular, o que 
o torna o maior da Unifesp.

O crescimento do espaço físico da Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH), 
no entanto, não acompanhou o mesmo ritmo e 
vem enfrentando dificuldades que atrasam os 
processos de licitação e, consequentemente, 
as construções e reformas necessárias para o 
Campus. “A estratégia sempre foi a de evitar 
que a dificuldade predominasse sobre a vontade 
de agir”, afirma Marcos Cezar de Freitas, diretor 
acadêmico do Campus Guarulhos. “Mesmo sem 
a estrutura adequada, aulas e serviços assisten-
ciais foram mantidos, sempre buscando a melhor 
solução para os problemas”, diz ele.

Na visão do diretor, o avanço nos números 
de alunos e docentes não foi um crescimento, 
mas a consolidação do processo já esperado pela 
instituição. “A pujança acadêmica da EFLCH faz 
antever que em futuro próximo outras unidades 
no bairro e na cidade de Guarulhos serão de-
mandadas. Isso poderá ser reconhecido como 
crescimento, algo que considero inevitável.”

Até 2015, a expectativa é a de que a EFLCH 
ofereça 2.920 vagas anuais de graduação, além de 
430 na pós-graduação Stricto Sensu, 11 programas 
sociais e 56 projetos sociais. No quadro de servi-
dores, espera-se chegar à marca de 260 docentes 
e 279 técnicos administrativos em educação. 

Mais espaço
O Campus Guarulhos conta com 38 salas de 

aula em dois edifícios próprios: um cedido pela 
prefeitura no início das atividades da EFLCH e o 
Anexo, construído em 2011. Também são usadas 
mais 14 do CEU Pimentas, cedidas pela Prefei-
tura à Universidade até que seja construído o 
novo edifício acadêmico. Em troca, a Unifesp 
oferece formação continuada aos professores 
da rede municipal de educação. Desde 2009, 
mais de 500 docentes foram contemplados pela 
parceria. “Nosso maior desafio foi evitar que as 
dificuldades impedissem o campus de oferecer 
seus cursos e serviços”, afirma Freitas.

A biblioteca da EFLCH conta com 70 mil 
exemplares, dos quais 40 mil estão disponíveis 
para consulta. A expansão do setor possibilitará 
a circulação dos outros 30 mil títulos. “Tenho 
convicção de que as dificuldades estruturais serão 

conta com quatro cursos de pós-graduação em 
nível de mestrado nas áreas de Ciências Sociais, 
Educação e Saúde, Filosofia e História. As discipli-
nas de Educação e Saúde e Filosofia já solicitaram 
a CAPES a abertura do programa de doutorado. 
Atualmente, são 225 alunos de pós-graduação 
que já apresentaram 38 dissertações. Há ainda  
cerca de 100 projetos de iniciação científica em 
andamento ou já concluídos.

Conquistas estudantis
As principais conquistas em benefício dos 

estudantes foram o restaurante universitário, que 
atende em média 800 pessoas por dia. O restau-
rante tem 80 lugares e capacidade para servir 240 
refeições por hora. Com a construção do novo 
edifício, será instalada uma praça de alimentação.

Desde 2011 a comunidade acadêmica do Cam-
pus Guarulhos dispõe do Núcleo de Assistência 
Estudantil – NAE, que oferece ao aluno suporte 
de um médico, um psicólogo, um enfermeiro e 
um assistente social. Mensalmente, 600 auxílios 
permanência são pagos a estudantes da EFLCH. 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
da Unifesp ainda prevê 320 vagas em moradia 
estudantil no campus, mais de 30% do total que 
será oferecido em toda a Universidade.

No dia 10 de setembro, o acesso dos alunos 
ao Campus Guarulhos foi ampliado graças a um 
convênio entre a Unifesp e a Empresa Metro-
politana de Transportes Urbanos de São Paulo 
(EMTU). Por meio do sistema porta a porta (Ponte 
Orca), os estudantes são transportados do Metrô 
Corinthians/Itaquera até o Campus e vice-versa.

Educação e promoção social na comunidade dos Pimentas

Campus Guarulhos

As dificuldades com infraestrutura não impediram que o Campus Guarulhos mantivesse qualidade em ensino, pesquisa e extensão

Alunos de graduação
Número de cursos de graduação
Vagas/ Ano
Cursos de pós-graduação
Servidores
Docentes

2009
1.464

6
730
2
26
147

2010
2.177

6
730
3
53
191

2011
2.720

6
730
4
61
195

2012
2.908

6
730
4
61
195

Panorama do Campus

Com quase 3 mil alunos, 191 docentes e 58 servidores, o Campus Guarulhos é o maior de toda a Unifesp

superadas e a instituição como um todo crescerá 
muito com o aprendizado que tivemos.”

  
Formação acadêmica e científica 

Entre 2009 e 2012, o Campus Guarulhos for-
mou duas turmas de alunos dos cursos de Ciên-
cias Sociais, Filosofia, História e Pedagogia. Além 
dos seis cursos de graduação, a EFLCH também 

Para o diretor Marcos Cezar de Freitas, a EFLCH abre 
caminho para outras unidades no bairro e na cidade 
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Com prédio próprio e 320 vagas oferecidas em 2012, unidade atrai alunos de outras cidades e até de outros Estados

Em 2011 a Unifesp iniciou as atividades de 
seu sexto Campus, sediado em Osasco, com 
quatro cursos que formam a Escola Paulista de 
Política Economia e Negócios (EPPEN): Ciências 
Contábeis e Econômicas, Administração e Rela-
ções Internacionais. 

Segundo a diretora do Campus Osasco, Ieda 
Verreschi, apesar de inúmeros desafios enfren-
tados para consolidar a EPPEN, o trabalho da 
diretoria recebeu um impulso positivo devido à 
qualidade de seus servidores técnicos adminis-
trativos e da equipe em geral. “A competência 
profissional do corpo docente e a qualidade do 
corpo discente, dispostos a somar na constru-
ção de seus respectivos cursos, foram funda-
mentais para o desenvolvimento do Campus”, 
complementa.

A escola possui 23 servidores técnicos admi-
nistrativos e 56 docentes, sendo 26 efetivos e 30 
temporários. Em 2011, eram 320 alunos; hoje são 
aproximadamente 600. No vestibular de 2012, que 
adotou o Sistema de Seleção Unificada, 23.335 
candidatos se inscreveram para as 320 vagas. O 
curso mais concorrido foi o de Administração de 
Empresas (período noturno), com 7.482 inscritos 
para 40 vagas, o que representa concorrência de 
187 candidatos por vaga.

Estima-se que menos de 10% dos alunos 
sejam moradores de Osasco. Muitos estudantes 
são de outras cidades ou até Estados. Porém, para 
o sucesso do Campus é necessária a interação 
com a comunidade. “A aprovação do primeiro 
curso de extensão em empreendedorismo aponta 
para a possibilidade de inserção positiva da Uni-
versidade no município”, explica a diretora.

As Entidades Estudantis, a Atlética e o 
Diretório Acadêmico foram oficializados no 
campus. A criação da EPPEN Jr., empresa de 
consultoria formada por alunos dos quatro cur-
sos do Campus, está em fase final de aprovação 
pela Procuradoria da Universidade. O objetivo 

Mais nova unidade da Unifesp se consolida no município 

Campus Osasco

Com o envolvimento de docentes, servidores e alunos, diretoria trabalha para atender 1.000 alunos em 2013

é proporcionar aos alunos o desenvolvimento 
nos âmbitos pessoal e profissional.

A organização da equipe de trabalho do Cam-
pus foi um dos desafios ultrapassados. Ao longo 
dos anos, houve controle das empresas terceiri-
zadas, da manutenção do edifício sede e da or-
ganização das inúmeras licitações, fundamentais 
para o andamento legal da unidade. 

 
Novos cursos e produção científica

Entre os avanços na implantação de novos 
cursos, a nomeação da vice-diretora acadêmica, 
Débora Amado Scerni, possibilitou progredir com 
o encaminhamento do pedido do Mestrado Pro-
fissional em Gestão de Políticas e Organizações 
Públicas para a Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Já a 
produção científica na área das Ciências Sociais 
Aplicadas intensificou-se durante os anos de 
2011 e 2012. Isso ocorreu graças ao lançamento 
de livros, publicações de artigos em periódicos 
especializados e de circulação nacional, além da 
participação de alunos, com ou sem bolsa de 
iniciação científica, em congressos específicos 
dessa área do conhecimento.

A projeção do Plano de Desenvolvimento 
Institucional da Unifesp (PDI) é que em 2015 
haja 1.760 vagas de graduação em Osasco e 
200 matrículas na pós-graduação. Além disso, 
serão 107 docentes e 97 servidores técnicos 
administrativos.

Para a diretora Ieda Verreschi, os desafios 
para os próximos anos têm como foco o rei-
nício dos concursos para docentes efetivos e 
o preenchimento dos cargos já planejados de 
servidores técnicos. “Temos de nos preparar 
para receber os próximos alunos e manter 
a qualidade dos cursos e da estrutura para 
os que aqui já estão. Só em 2013 serão mil 
alunos no total.”

Expectativas 
e preparação

Ieda Verreschi prevê 1.760 vagas de graduação e 200 
de pós em 2015; serão 107 docentes e 97 funcionários

Número de cursos
Vagas
Alunos de graduação
Servidores
Docentes

2011
4

320
320
17
21

2012
4

320
600
23
56

Balanço do Campus
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Alunos contam com sete áreas diferentes para a graduação e outras quatro para a pós-graduação

2007

4 cursos 
de Graduação

200 alunos

40 docentes

16 servidores

2009 a 2012*

7 cursos
de graduação
 4 cursos de 

pós-graduação
1 curso de doutorado

2.400 alunos

180 docentes

83 servidores

Balanço do Campus

Para Virgínia Junqueira, “o ponto forte do Campus é a 
interação entre as diretorias acadêmica e administrativa”

Caminhando com passos firmes na formação 
de profissionais de excelência para o mercado de 
trabalho, o Campus Diadema, criado em 2007, 
trouxe grandes resultados nos últimos quatro anos 
que reforçam o seu papel acadêmico e social. 
Como o Campus é vizinho de um bom número de 
indústrias, a Unifesp decidiu desenvolver o projeto 
pedagógico ao lado dos setores produtivos e da 
comunidade local. O resultado: uma experiência 
positiva para ambos os lados.

Planejados para seguirem a vocação regional, 
os cursos oferecidos são voltados para a área de 
Ciência Naturais. Ao todo, existem sete formações 
de graduação: Ciências (Licenciatura), Ciências Am-
bientais, Ciências Biológicas, Engenharia Química, 
Farmácia e Bioquímica, Química e Química Indus-
trial, sendo que as três últimas são admitidas pelo 
SiSu (Sistema de Seleção Unificada). O Campus 
ainda pretende ampliar sua oferta, com mais quatro 
cursos tecnológicos e cinco de ensino superior 
até 2015, segundo o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) elaborado em 2011.

Durante a gestão do reitor Walter Manna 
Albertoni, a unidade recebeu o Programa de Pós-
-Graduação iniciado em 2010: Biologia Química, 
Ecologia e Evolução, Ciência e Tecnologia da Sus-
tentabilidade e Ciência dos Materiais. Este último 
curso foi aprovado também em nível doutorado e 
proporciona uma parceria intercampi com São José 
dos Campos e São Paulo. Atualmente, Diadema 
conta com 200 pós-graduandos matriculados, “um 
número expressivo em vista do pouco tempo de 
abertura do projeto”, comenta Virgínia Berlanga 
Campos Junqueira, diretora do Campus.

Já as atividades de extensão começaram no 
final de 2009, “desenvolvidas não só para con-
templar a comunidade acadêmica, mas também 
aproximadamente 5 mil pessoas de Diadema e 
região a cada ano”. Na última administração, foram 
elaborados alguns programas na área de ensino, 
saúde e incentivo a leitura – são 11 projetos, três 
cursos e três eventos. Para o ano de 2015, a unida-
de pretende oferecer em torno de 54 programas.

Tijolo por tijolo
O Campus localizado no ABC Paulista atende 

2.052 estudantes e possui 261 professores em seu 
quadro. Dado o crescimento da universidade e o 
aumento da demanda de alunos, a Unifesp decidiu 
investir em infraestrutura.

O Campus Diadema é formado por quatro 
unidades, sendo que uma delas foi construída du-
rante o período de 2009 a 2012, a chamada José 
de Alencar. Instalada na massa falida da empresa 
Conforja, a unidade possui área total de 40 mil m²” 
com dois imóveis. Os principais investimentos no 
Prédio de Pesquisa foram 16 laboratórios, sala de 
informática, refeitório e auditório. Já o Complexo 
Didático, comporta 16 salas de aula.

Para a José de Alencar, está ainda destinada a 
construção de um edifício que abrigará o Núcleo de 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Insu-
mos, que tem como objetivo desenvolver produtos 

O Campus Diadema da Unifesp é pio-
neiro no curso de graduação em Ciências 
Ambientais e no de pós-graduação em 
Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade. 
Ambos iniciados em 2010.

Pioneirismo

De acordo com o Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI), os próximos 
cursos consolidados até 2015 serão: Física, 
Geologia, Engenharia Civil, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Produção, Tecno-
logia da Informação, Tecnologia de Cosméti-
cos, Tecnologia de Instrumentação Analítica 
e Tecnologia Forense e Criminal.

Projetos Futuros

Hoje há sete formações de graduação; até 2015, serão mais quatro cursos tecnológicos e cinco de ensino superior

para o setor, agir como prestadora de serviço e ser 
referência para outras instituições. Também na lista 
de projeções está a construção da Farmácia Escola, 
estabelecimento de natureza técnico-científica e 
assistencial. Já o espaço doado pela Prefeitura de 
Diadema, às margens da Represa Billings, está 
em fase final de análise do projeto executivo e 
de planilha Sinapi, para ser solicitada a licença de 
instalação da Unidade Morungaba. “O crescimento 
esteve aquém das minhas expectativas. O ponto 
forte do Campus tem sido a interação entre as 
diretorias acadêmica e administrativa, assim como 
uma permanente audição das demandas de alu-
nos, docentes e servidores”, conclui Virgínia.  

Oferta de cursos avança ano a ano

Campus Diadema

* Crescimento durante o período
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Conceição Ohara comemora a conquista de terem 
aumentado o alcance das ações de extensão

Na esteira das importantes transformações 
contempladas pelo plano de expansão da Unifesp, 
aplicado pela reitoria desde 2006 e reforçado pelo 
reitor Walter Manna Albertoni em sua gestão, 
foram inauguradas as chamadas Unidades Avan-
çadas de Extensão de Embu das Artes, em 2010, 
e Santo Amaro, em 2011. As múltiplas atividades 
desenvolvidas nesses espaços incluem interven-
ções sociais que impactam qualitativamente e 
quantitativamente nas comunidades do entorno.

A mudança na gestão da Proex em fevereiro 
de 2012, quando a professora Eleonora Menicucci 
transferiu a função à professora Conceição Ohara, 
em nada afetou os projetos que já estavam em 
andamento. Novas práticas para organização da 
Pró-Reitoria foram tomadas e investimentos da 
Unifesp para a adequação das Unidades Avança-
das de Extensão foram aplicados, tornando mais 
adequados esses espaços de ensino, pesquisa e 
interação com as comunidades.

Além da melhoria nas condições estruturais 
dessas unidades, a Proex registrou, nos últimos 
anos, crescimento da quantidade de atividades 
extensionistas ofertadas, número de participan-
tes, bolsas e discentes. 

Unidades Avançadas de Extensão são aprimoradas 

Extensão Universitária

Quem mais ganhou foram as comunidades de Santo Amaro e Embu das Artes

O aumento da quantidade de ações extensio-
nistas da Unifesp realizadas nos campi não foi a 
única conquista da Proex no período de 2009 a 
2012. A sintonia entre as pró-reitoras Eleonora 
Menicucci de Oliveira (2009 a 2011), Conceição 
Ohara (desde fevereiro de 2012) e o pró-reitor 
adjunto José Roberto Bretâs propiciou a criação 
de novas ações. Entre os exemplos, destaque 
para o matriciamento da residência médica em 
Tocantins, a Coresa (Comissão de Residência 
em Saúde) e o Meparem (Mestrado Profissional 
Associado à Residência Médica).

A consolidação das Câmaras Técnicas de 
Extensão também se deu na atual gestão, após 
serem idealizadas ainda sob o comando da profes-
sora Eleonora. “Junto às unidades acadêmicas, 
conseguimos organizar as câmaras para garantir 
maior capilaridade das ações de extensão”, explica 
a pró-reitora.

Nos últimos quatro anos, a equipe da Proex 
participou das discussões para elaboração das 
políticas de extensão nacionais. “Nossa maneira 

de agir procurou acompanhar o Plano Nacional de 
Extensão Universitária, que considera a extensão 
como um processo interdisciplinar, educativo, 
cultural, científico e político, que promove a inte-
ração transformadora entre universidade e outros 
setores da sociedade”, afirma Bretâs.

Transformações em quatro anos

Fruto de uma parceria entre a Unifesp e 
a prefeitura local, a unidade de Embu das 
Artes, sob a coordenação acadêmica de 
Renato Nabas e administrativa de Adriano Di 
Santo, aumentou a quantidade de atividades 
oferecidas. De acordo com Di Santo, desde 
a inauguração da unidade em 2010, foram 
promovidos 75 cursos e eventos. No ano 
de abertura, 11 atividades foram realizadas; 
em 2011, foram outras 37; e só no primeiro 
semestre deste ano foram 27. O número de 
vagas também registra crescimento. Em 
2010, eram 1.055 vagas; foram 2.305 em 
2011 e 1.135 no primeiro semestre de 2012. 

Melhorias de infraestrutura foram feitas 
e a parceria da Unifesp com a prefeitura 
do município se mostrou eficiente. Tais 
reformas prometem abrigar cursos de gra-
duação e pós-graduação já pactuados pelo 
reitor Walter Manna Albertoni junto ao MEC 
(Ministério da Educação). 

Obras para a melhoria da infraestrutura tam-
bém são as marcas da atual gestão na Unidade 
de Extensão de Santo Amaro. De acordo com 
o coordenador acadêmico José Roberto da 
Silva Bretâs e a coordenadora administrativa 
Yara Marques, após a inauguração em 2011, 
foram feitos reparos no prédio e adquiridos 
novos equipamentos. “O Campus São Paulo 
e a reitoria não mediram esforços para que a 
nossa unidade funcionasse bem”, conta Yara.

Cooperação 
transformadora

PROEX
Cursos de Extensão e Eventos1

Cursos Lato Sensu2

Programas Residência Médica3

Programas Residência Multiprofissional3

Programas e Projetos Sociais4

Bolsistas de Extensão5

2009
56.082
4.425
717
68

326
50

2010
48.587
5.017
813
43

475
110

2011
61.393
6.874
874
116
576
152

2012
42.661
8.991
984
173
586
190

Evolução em números

1 - N° de vagas; 2 - N° de matriculados; 3 - N° de bolsas; 4 - N° de discentes; 5 - N° de bolsistas; 6 - Jan-Jun/2012

Desde a inauguração da unidade de Embu, foram realizados 75 cursos e eventos. Só em 2012, já são 27 atividades
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Ao todo, quase 10 mil alunos de graduação frequentam as salas de aulas dos seis campi da Unifesp. Em 2009, eram 5 mil graduandos. Oferta de cursos no período noturno também aumentou

A Unifesp já conta com 35 cursos de graduação; além de saúde, humanas e exatas compõem a diversidade do conhecimento

Para Miguel Jorge, um dos desafios da expansão 
é valorizar o docente nas atividades de graduação

programas e projetos, como PIBID, ProDocência, 
PET, PIBIC e Monitoria”, esclarece  Miguel Jorge. 
“Com a colaboração do Conselho de Graduação, 
a prioridade da ProGrad foi consolidar a expansão 
dos campi e dos cursos de graduação, ao prestar 
assessoria na transformação de matrizes curricu-
lares em projetos pedagógicos consistentes, além 
de promover o desenvolvimento dos novos docen-
tes e aperfeiçoar e criar  instrumentos de avaliação 
interna e externa da graduação”, completa. 

Os resultados obtidos são expressivos e se 
concentraram na reorganização administrativa da 
ProGrad, na criação e sistematização de instrumen-
tos e  processos internos, na garantia de represen-
tatividade de todas as unidades universitárias, na 

maior transparência dos processos decisórios, 
na busca da ampliação do número de docentes 
a eles vinculados e de fomentar a mobilidade 
internacional dos alunos de graduação. 

Segundo o pró-reitor, o principal desafio 
enfrentado foi e ainda é a construção de uma 
universidade plena e igualitária que, com a 
introdução de novas áreas de conhecimento 
e formas de pensar, constitui uma tarefa em 
constante processo de desenvolvimento. Res-
peitando as diferenças e especificidades, foi 
necessário estabelecer normas e processos pa-
dronizados para o funcionamento da graduação 
na Universidade como um todo, consolidados na 
elaboração do Regimento Interno da ProGrad.

A expansão da Unifesp traz desafios: im-
plantar infraestrutura no ritmo necessário e 
complementar o quadro de pessoal. “Outro 
desafio constante, presente mesmo antes 
do atual processo de expansão, diz respeito à 
necessidade de maior valorização da docência 
nas atividades de graduação”, completa Miguel 
Roberto Jorge, pró-reitor de Graduação. 

A Pró-Reitoria sinaliza ainda que ações am-
plas e outras pontuais precisam ser implemen-
tadas no próximo quadriênio, complementando 
o realizado desde o início da expansão. Para 
construir uma universidade plena e propiciar 
formação abrangente aos alunos, é inevitável 
desenvolver mecanismos que promovam a in-

tegração entre os campi e, consequentemente, 
entre as diversas áreas de conhecimento.

Já os projetos pedagógicos dos cursos 
necessitam ser mais flexíveis e a mobilidade 
estudantil nacional e internacional deve ser 
incrementada. Há que se aprimorar a comuni-
cação e o sistema de tecnologia da informação 
para dar melhor suporte às atividades de gradu-
ação, incluindo o desenvolvimento e a implan-
tação de um banco de dados único em toda 
a Universidade e o arquivamento eletrônico e 
físico de documentos. “É essencial dar maior 
responsabilidade ao Conselho de Graduação na 
definição de expansões futuras da graduação 
na Unifesp”, finaliza o pró-reitor.

Desafios e melhorias

ProGrad mira na consolidação da expansão com qualidade

Graduação

Eram 5 mil alunos matriculados na graduação 
da Unifesp em 2009. Hoje são quase 10 mil. 
E serão, pelo menos, 12 mil universitários em 
2013. A graduação saltou de 25 para 35 cursos, 
com novas opções para o período noturno. 
Destaque para a criação do Campus Osasco, a 
reorganização dos cursos tecnológicos em São 
Paulo e a criação de novos nos campi Diadema 
e Guarulhos. Em São José dos Campos, houve a 
implantação do Bacharelado de Ciência e Tecno-
logia; e a Baixada Santista ganhou o Bacharelado 
de Ciências do Mar.

As atividades da Pró-Reitoria de Graduação 
(ProGrad), sob o comando do pró-reitor, Miguel 
Roberto Jorge, e dos pró-reitores adjuntos, 
inicialmente Nildo Alves Batista e depois Ja-
cqueline Luz, se constituíram em uma busca 
incessante da excelência no ensino de gradu-
ação. Não é à toa que as avaliações do MEC 
concederam nota máxima à Unifesp.

Uma iniciativa importante foi a adesão da 
maioria dos cursos de graduação ao Sistema 
de Seleção Unificado (SiSU) do INEP/MEC, que 
propiciou visibilidade nacional aos novos cursos 
e ampliou a possibilidade de acesso à Unifesp 
para jovens de todo o país. “Também ampliamos 
as iniciativas e as bolsas relativas a diversos 
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Projetos multidisciplinares e investimentos em infraestrutura têm garantido reconhecimento científico
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Para Reinaldo Salomão, expansão uniu diferentes áreas 
do saber, o que é fundamental para a pesquisa

Estímulo à excelência dos programas de pós-
-graduação e integração dos campi da Unifesp 
foram duas das principais ações da Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação nos últimos quatro anos. 

“Uma das expectativas com nossa expansão 
universitária era abranger as diferentes áreas do 
conhecimento em uma universidade plena. A 
consolidação e a integração desses diferentes sa-
beres são fundamentais para a melhor qualidade 
das atividades de pós-graduação e de pesquisa”, 
afirma o pró-reitor Reinaldo Salomão.

Entre 2009 e 2012, foram criados 11 pro-
gramas de pós, sendo 9 nos novos campi, que 
neste ano apresentaram 6 novas propostas à 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). A integração alme-
jada está refletida no programa de Engenharia e 
Ciências dos Materiais (São José dos Campos e 
Diadema), iniciado este ano, e nas propostas de 
pós em Ciências Ambientais (Diadema, Baixada 
Santista e São Paulo) e Biotecnologia (São José 
dos Campos, São Paulo e Diadema).

“O realinhamento de programas já existentes 
e a implantação de novos programas pautados 
pela interdisciplinaridade, que é própria da ciência, 
foram soluções encontradas para que pudésse-
mos atingir a integração entre orientadores e 
alunos de diferentes formações”, explica Salomão.

A tônica dos próximos anos, portanto, será o 
exercício da articulação inter e multidisciplinar nos 
programas de pós-graduação. Essa característica, 
reforçada na gestão de Salomão, fará com que 
não se incentive o isolamento do docente e a ma-
nutenção de linhas de pesquisa individuais, com 
temas que não se articulam com os dos colegas. 
De acordo com o pró-reitor, o que se deseja é um 
clima de colaboração constante entre os vários 
pesquisadores.

Para reforçar a contribuição entre as diversas 
áreas de pesquisa, a Pró-Reitoria de Pós-Gradu-

ação criou o Fórum de Pesquisadores, que por 
sua vez tem o objetivo de estimular a multidis-
ciplinaridade na produção científica, promover 
o reconhecimento da Unifesp, oferecer espaço 
de discussão para planejamento de projetos 
institucionais e permitir o diálogo entre as áreas 
de conhecimento já bem estabelecidas e outras 
recentemente implantadas na Universidade.

Recursos para a pesquisa
As atividades têm sido fortemente apoiadas 

por projetos institucionais de fomento. Entre 
2009 e 2012, a Unifesp obteve da Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP) cerca de R$ 38,4 

milhões para equipamentos multiusuários de 
grande porte. A otimização do uso de tais equipa-
mentos tem sido garantida pela implantação dos 
comitês gestores dessas plataformas de pesqui-
sa. Melhorias da infraestrutura também têm sido 
realizadas com verba institucional aportada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp).

Nos últimos quatro anos, houve melhora da 
produção científica da Universidade. Em 2011, a 
Unifesp recebeu o Prêmio Scival Brasil, da editora 
Elsevier, como a instituição brasileira com maior 
número de citações por publicação em veículos 
científicos internacionais.

Qualidade da produção científica e integração

Pós-Graduação

No processo de consolidação da Unifesp como universidade plena, integrar as diferentes áreas do conhecimento melhorou a qualidade

Número de matriculados
na pós por ano

2009

3.461

3.602
3.626

3.354

2010 2011 2012*

* até junho

Quantos artigos foram
produzidos ao ano

2009

1.180
1.300 1.301

596

2010 2011 2012*

* até junho
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Criada em 2011, Pró-Reitoria estabelece as demandas para um desenvolvimento que contemple todas as áreas da Universidade
Planejamento prevê expansão sustentável para Unifesp

Planejamento

Para crescer sem perder a qualidade que 
sustenta o seu reconhecimento, a Unifesp vem 
passando por uma série de reformulações. Dentro 
dessa visão de “expansão sustentável”, é impres-
cindível planejar, e esse foi o principal motivo da 
criação da Pró-Reitoria de Planejamento, em 2011.

Até então, as ações de planejamento estraté-
gico da Universidade eram elaboradas e coorde-
nadas pela Secretaria de Planejamento, criada em 
2009 e que teve como primeiro responsável o pro-

forma, buscamos consolidar o que queremos para 
a Universidade até 2022 e os passos a serem 
dados na busca desses objetivos”, explica Amaral.

Paralelamente à realização de reuniões seto-
riais, a Pró-Reitoria mantém a implantação das 
suas coordenadorias de Gestão da Informação, 
Avaliação Institucional, Planejamento e Desen-
volvimento Institucional, onde são elaborados 
documentos como o PDI (Plano de Desenvolvi-
mento Institucional), que traça metas para 2015.

Buscando desenvolver estudos e propor 
medidas relativas ao planejamento da Unifesp 
com vistas ao seu contínuo aperfeiçoamento, 
os pró-reitores deixam um legado determinante 
para o perfil da Pró-Reitoria de Planejamento, que 
invariavelmente pautará seus próximos gestores 
e, consequentemente, terá reflexo no futuro da 
Universidade. 

Após a dinâmica realizada em Atibaia, a valo-
rização de pessoas, ambientes e condições de 
trabalho mais dignas, a manutenção da saúde 
financeira da instituição, gestões democráticas, 
integração administrativa e dos saberes de cada 
um dos campi, além da preocupação com a infra-
estrutura das unidades, passaram ser questões 
que norteiam a atuação da Pró-Reitoria. E para 
a realização de sua gestão, Amaral e Batista pu-
deram contar com a contribuição de servidores, 
assistentes, alunos e professores de vários campi. 
Ouvir os interesses de todos e cumprir as deci-
sões da maioria, respeitando a coletividade, foi 
o método adotado por eles para que os avanços 
representassem a Universidade em sua plenitude.

Entender os interesses das diferentes áreas da Universidade foi fundamental para traçar o desenvolvimento sustentável para a Unifesp

fessor Antônio Sérgio Draibe. Dois anos depois, 
a secretaria foi extinta com a implementação da 
Pró-Reitoria de Planejamento, assumindo como 
pró-reitor o professor José Luiz Gomes do Amaral 
e o professor Nildo Batista (adjunto).

Como marco inicial de sua gestão, ambos 
desencadearam o processo de Planejamento Sis-
têmico e Compartilhado da Unifesp. Para atingir 
um consenso sobre as demandas da instituição, 
foi realizada a Conferência de Busca do Futuro da 
Unifesp, que aconteceu entre os dias 30 de março 
e 1º de abril deste ano, em Atibaia.

Antecedendo o evento, inúmeras reuniões 
preparatórias foram feitas com congregações e 
conselhos de campi, representantes docentes, 
discentes e técnicos administrativos de cada 
unidade, além de consultas ao Consu (Conselho 
Universitário), para garantir a representatividade 
desses múltiplos interesses. 

No encontro em Atibaia, os 130 participantes 
que representavam diversos setores da Universi-
dade desenvolveram um documento embasado 
em nove eixos, que nortearão o desenvolvimento 
da instituição nos próximos anos. Entre os temas 
estão valorização da comunidade, autonomia 
financeira, gestão participativa, integração entre 
os campi, excelência, equilíbrio entre ensino, pes-
quisa e extensão, reconhecimento internacional, 
infraestrutura e sustentabilidade. Traçadas essas 
premissas, reuniões setoriais passaram a ser 
realizadas para uma discussão mais aprofundada, 
adequando essas dimensões às diferentes reali-
dades de cada um dos campi da Unifesp. “Dessa 

Nildo Batista é o novo pró-reitor de Planejamento
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Os seis campi e a Reitoria  receberam investimentos e apoio para atender melhor a comunidade acadêmica

PROADM focada na expansão da Universidade

A Pró-Reitoria de Administração (PROADM), 
sob a responsabilidade do pró-reitor, Vilnei 
Mattioli Leite, da pró-reitora adjunta, Brasília 
Maria Chiari e, posteriormente, Marinho Jorge 
Scarpi, e a assessoria de Maria José da Silva 
Fernandes, na gestão 2009-2012, foi  essencial 
para o suporte a todas as outras Pró-Reitorias 
(Assuntos Estudantis, Extensão, Graduação, 
Planejamento e Pós-Graduação) na expansão 
acelerada da Unifesp. 

Neste período, várias ações foram desenvol-
vidas e merecem destaque como a regularização 
do fluxo dos processos, as normatizações, a 
criação das várias instâncias de controle sobre 
os contratos e os convênios, a contratação de 
empresa especializada em avaliações de imó-
veis, a criação da Comissão de Espaço Físico, 
a aplicação da lei 8666/93, a reorganização ad-
ministrativa com descentralização da execução 
de várias atividades e a construção de novos 
espaços visando receber novas atividades da 
Universidade que, de temática, passou a ser Uni-
versidade plena. Outro aspecto importante foi o 
apoio e o desempenho do antigo CTA (Conselho 
Técnico-Administrativo) e o novo CA (Conselho 
Administrativo) em todas as oportunidades onde 
sua contribuição era decisiva.

O pró-reitor Vilnei Mattioli Leite explica que 
a Pró-Reitoria só conseguiu levar adiante suas 
propostas graças ao esforço dos técnicos ad-
ministrativos que se multiplicaram em seus 
afazeres para executar todo o trabalho. “Nosso 
alto desempenho em relação aos empenhos, se 
deu, na média de 98,06% entre os anos de 2009 
e 2011, e até o mês de julho de 2012, 51,74%. A 
Unifesp funciona no Natal e no Ano Novo, após a 
meia-noite, em sincronia com Brasília para fechar 
o orçamento”, complementa.

No decorrer do desenvolvimento das ações, 
alguns problemas foram detectados como: au-
mentar o espaço físico para o desenvolvimento 
das atividades da Universidade nos seis campi 
criados, as licitações, as compras, os contratos, 
a informatização, o desenvolvimento de pessoal 
e o atendimento aos apontamentos dos órgãos 
de controle. 

O pró-reitor comenta ainda que os desafios 
foram como fazer todos os investimentos com 
limitação de pessoal, seguindo as normas da 
lei 8666, realizar o orçamento e ter as contas 
aprovadas. Todos os projetos e as execuções 
foram acompanhadas pela Reitoria e a batalha 
pelas verbas necessárias para o desenvolvimen-
to dependeu de muito empenho junto ao MEC 
em Brasília. “Existem vários projetos que não 
foram para frente e lacunas em cada campus que 
demandarão muito trabalho. Basicamente um 
projeto grande inicia em uma gestão e termina 
em outra”, justifica.

Ao que se diz respeito à nova Reitoria, o 
pró-reitor sugere uma participação maior dos 
TAE (Técnicos Administrativos em Educação) 

na direção das Pró-Reitorias. Seria importante a 
criação de uma Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos, dirigida por TAE, e a possibilidade da atual 
PROADM não ser comandada exclusivamente 
por um docente.

Investimentos realizados
Campus São Paulo - Recebimento de terreno 

doado pela Prefeitura, em Santo Amaro, para 
construção do espaço onde hoje são realizadas 
atividades de extensão como Projeto Pirado, Uni-
versidade da Terceira Idade, o desenvolvimento 
de espaço para o esporte amador e o início da 
ocupação do prédio de pesquisa II. 

No início da gestão, a Unifesp alugava cerca 
de 27 mil m², com apontamentos dos órgãos de 
controle. A ocupação dos vários imóveis era feita 
de forma desordenada e os critérios para cessão 

das “casinhas” eram aleatórios. Foi criada a 
Comissão de Espaço Físico do Conselho Técnico 
Administrativo da Universidade, comandada por 
Rosana de Alencar Ribeiro, para regulamentar 
a ocupação e iniciar a devolução de imóveis 
alugados. Foi posta em ação a verticalização 
do Campus São Paulo com a compra do prédio 
em construção pelo IPEPO (Instituto Paulista 
de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia) com 
aproximadamente 14 mil m², visando diminuir o 
número de casas alugadas pelo Campus (atual-
mente com 20.400 m²). A compra de um prédio 
de 6.771 m² para sede da reitoria liberou os 
metros quadrados ocupados pela mesma na Rua 
Botucatu, 740. Ao mesmo tempo foi reiniciada a 
construção para instalação do Hemocentro com 
5.905 m², inaugurado pelo diretor acadêmico 
Paulo Pontes.

 A transferência da Administração Central da Unifesp para uma sede própria foi uma das conquistas desta gestão

* Dados coletados até julho de 2012

Orçamento autorizado e suplementação

Administração
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Orçamento autorizado e o valor empenhado
(1)  2009

83.107.903,00
83.011.476,35

99,88

(4)  2012*
104.912.619,00
54.282.431,58

51,74

 (2)  2010
74.836.294,00
74.118.481,30

99,04

(3)  2011
133.278.151,00
 126.992.974,98

95,28

DOTAÇÃO OCC
Autorizado
Empenhado
% Empenhado 

O Campus São Paulo também recebeu da 
Prefeitura o Clube Adamus, onde funciona hoje 
a Medicina Esportiva e uma série de ações de 
extensão para a comunidade.

Campus Baixada Santista - O Campus tinha 
uma sede na Av. Ana Costa em prédio alugado 
pela Prefeitura e um esqueleto de prédio na Vila 
Matias. O prédio Ana Costa I apresentava vários 
problemas elétricos e teve de ser refeita toda a 
fiação e a nova caixa de entrada, com mérito e 
acompanhamento da atual diretora acadêmica 
Regina Spadari.

Para abrigar os novos alunos, o então diretor 
acadêmico, Nildo Batista sugeriu e foi feito alu-
guel de Área do Clube Saldanha da Gama, do 
prédio na Ponta da Praia e, para liberar espaço 
no Ana Costa I, foi alugada sede administrativa 
na mesma avenida, Ana Costa II. 

Após licitação, foi reiniciada a construção do 
prédio definitivo na Vila Matias com 17.500 m², 
hoje com alvará de funcionamento.

Campus Guarulhos - O Campus iniciou suas 
atividades no ano de 2007 com quatro cursos 
e 400 alunos em período vespertino e noturno, 
em um terreno de 20.876 m² doado pela Prefei-
tura Municipal de Guarulhos - prédio acadêmico 
de 4.740 m², teatro de 1.750 m² e um galpão 
utilizado para área administrativa de 4.839 m².

A chegada de novos alunos em grande quan-
tidade obrigou a Engenharia em 2008 a fazer 
licitação para a elaboração dos projetos para a 
construção do prédio que foi contemplado no 
projeto Reuni para atender a demanda dos novos 
cursos e alunos. A empresa contratada não con-
seguiu entregar o projeto, obrigando a ser feita 
nova licitação. Em 2010, foi licitada novamente 
a empresa para elaboração dos projetos para a 
construção do novo prédio juntamente com o 
Campus São José dos Campos.

Devido à necessidade em atender a demanda 
dos novos alunos e cursos, o Diretor Acadêmico 

do Campus, Marcos Cezar de Freitas, fez um 
convênio com a Secretaria da Educação do Mu-
nicípio de Guarulhos, sob Termo de Permissão de 
Uso, para a utilização de 14 salas de aula do Cen-
tro de Educação Unificado – CEU. Ainda em 2010 
foi dado início a construção de um prédio anexo 
de salas de aula com 1.007 m² para atender a 
demanda dos alunos entrantes no ano de 2011.

Em 2011 foi feita a licitação para a contrata-
ção da empresa para construção dos prédios 
dos campi Guarulhos e São José dos Campos, 
tendo sido apresentadas propostas para o 
Campus Guarulhos com um sobrepreço de R$ 
11.243.686,07, impossibilitando a contratação da 
empresa. Feita nova licitação, não houve nenhum 
participante, apesar de várias construtoras terem 
buscado os documentos. Uma reunião foi mar-
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cada, via Diário Oficial da União, para discutir o 
edital, com presença da AUDIN, da Reitoria, da 
Procuradoria Federal e representantes do MEC. 
Um ofício sobre a reunião foi enviado diretamen-
te às construtoras que buscaram documentação.

A prefeitura de Guarulhos alugou terreno 
de 20 mil m² com área construída de 6.625 
m², onde deverá ser instalada a administração, 
liberando 541 m² para aumento da utilização da 
área acadêmica.

Campus Diadema - O Campus funcionava 
em prédio doado pela Prefeitura e precisava de 
laboratórios de pesquisa e novas salas de aula 
para abrigar os alunos. Foi totalmente refeito 
prédio anexo para construir os laboratórios de 
pesquisa e novo anfiteatro na Unidade Eldorado. 
No centro, foi reformado o edifício da Prefeitura 
para salas de aula, unidade Florestan Fernandes. 
Também foi alugado e adequado prédio para 
salas de aula em 2010, unidade Antonio Doll. O 
projeto de instalação previa a instalação da sede 
do Campus Diadema em área de 365.721 m² em 
reserva ambiental. Com a demora dos órgãos 
de meio ambiente autorizarem a construção, foi 
capitaneada, pela professora Virgínia Berlanga 
Junqueira, a desapropriação da área onde é hoje 
a Unidade José Alencar.

Na nova unidade foi reformado o Prédio de 
Vidro para novos laboratórios de pesquisa e 
construído prédio com 14 salas de aula para 800 
alunos, hoje totalmente ocupadas.

Campus São José dos Campos - Em 2009 o 
Campus era constituído de uma sede na Vila Nair. 
A Prefeitura iniciou novo prédio após gestões de 
um grupo de docentes, dentre os quais Manoel 
Lente, Luiz Leduíno de Salles Neto e Armando 
Milioni. A sede foi totalmente reformada e o 
novo prédio completado pela Universidade em 
sua parte interna.

Também foi feito centro de convivência estu-
dantil de 250 m² e em outra construção de 280 
m² foram instalados laboratórios de pesquisa.

A seguir, a Prefeitura doou área de cerca de 
126 mil m² para a construção de nova Unidade no 
Parque Tecnológico. Foi adaptado o projeto arqui-
tetônico de Guarulhos, feita licitação e a obra está 
em andamento com seu cronograma adiantado.

Campus Osasco - O Campus possuía um 
terreno de 212 mil m² onde havia previsão de 
construção. Face à necessidade de acelerar a 
implantação do Campus, a Prefeitura cedeu um 
prédio pronto onde já funcionava uma escola. 
O prédio foi entregue no fim de dezembro de 
2011, reformado nos andares inferiores; e as 
aulas iniciaram em março. 

Encontra-se em fase final de elaboração de 
edital para contratação de empresa especializada 
em projetos de arquitetura ou engenharia, para 
adaptações nas áreas existentes, ampliação e 
elaboração de espaços.

Reitoria - O prédio adquirido da Honda foi re-
formado, com nova concepção e amplos espaços 
administrativos. O térreo, com o novo anfiteatro, 
deve ser inaugurado até o mês de outubro. Já 
foram licitados novos elevadores que possibili-
tarão a chegada até o sexto piso. * Dados coletados até julho de 2012 

Professor Vilnei Mattiolli Leite, gestão focada na expansão
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Implantação das moradias, programa de apoio didático-pedagógico e definição de políticas e indicadores de avaliação ainda merecem atenção
PRAE busca excelência no tratamento dos interesses estudantis

Assuntos Estudantis

Entender os interesses das diferentes áreas da Universidade foi fundamental para traçar o desenvolvimento sustentável para a Unifesp

áreas de transporte extracurricular, 
cultura, esporte, inovação tecnológi-
ca, recepção aos novos estudantes 
e mercado de trabalho”, comenta 
Leduíno. 

O pró-reitor acrescenta que o 
grande desafio foi estruturar, em 
pouco tempo, uma política de per-
manência estudantil em um contex-
to precário. A Unifesp acertou ao 
expandir, mas errou ao não planejar 
e a não prever a necessidade de 
políticas básicas de assistência aos 
estudantes. 

“Com o envolvimento de uma 
equipe competente e militante, o 
respaldo do reitor Walter Manna 
Albertoni, a forte atuação do movi-
mento estudantil e do Conselho de 
Assuntos Estudantis, foi possível 
fazer muito em menos de dois anos”, 
complementa.

Diálogo constante
Os mais de 9 mil universitá-

rios matriculados hoje na Unifesp 
possuem voz ativa e interlocução 
direta com a administração da Uni-
versidade e, no decorrer da cami-
nhada, ações e políticas evoluíram 
e continuam em ascensão. Vale 
destacar a consolidação dos auxílios 
permanência – moradia, transporte, 
alimentação e creche – através da 
instituição de critérios de seleção 
transparentes e amplamente discu-

tidos, antes da aprovação, no Con-
selho de Assuntos Estudantis. Com 
isso, soma-se o desenvolvimento 
de uma metodologia que permite 
que o estudante solicite o auxílio 
em qualquer época do ano, sem 
limite no número de pedidos, o que 
significa que todos que precisam, 
segundo critérios socioeconômicos, 
serão atendidos. 

Para levar adiante o atendimento 
com excelência aos estudantes, a 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
pontua que merecem atenção algu-
mas ações como a implantação de 
moradias, a necessidade de instituir 
um programa de apoio didático-pe-
dagógico e a definição das políticas 
e indicadores de avaliação para o que 
já foi desenvolvido.

“Conseguimos mostrar a im-
portância da assistência estudantil 
à Unifesp. Já a transparência nas 
ações, o orçamento participativo e 
a dedicação integral à Pró-Reitoria, 
com muito empenho e seriedade de 
todos os envolvidos, certamente é 
um bom exemplo de responsabilida-
de ética com o serviço público. Vale 
destacar, como responsabilidade éti-
ca e social, a política contra o trote, 
contra toda a forma de preconceito 
e a opção pelo diálogo com o movi-
mento estudantil que essa gestão 
defendeu intensamente como um 
princípio”, finaliza o pró-reitor. 

João Aléssio J. Perfeito é o novo pró-reitor de Assuntos Estudantis 

Após dois anos da criação da 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE), constituída em 2010 em 
meio a mobilização acadêmica, gre-
ve estudantil e o significativo cres-
cimento da Unifesp, a PRAE esteve 
sob os cuidados do pró-reitor, Luiz 
Leduíno de Salles Neto, e do pró-
-reitor adjunto, João Alessio Juliano 
Perfeito. Essa Pró-Reitoria se destaca 
por atuações institucionais desen-
volvidas para o melhor acesso e 
permanência dos alunos na Unifesp. 

Segundo Leduíno, muitos es-
tudantes não acreditavam que a 
Universidade poderia implantar 
uma política efetiva de assistência 
estudantil, devido a um descrédito 
e uma revolta muito grande com a 
ausência de políticas e respostas 
às demandas estudantis. “Saímos 
de um estado de desânimo a um 
patamar de reconhecimento da 
importância desta nova Pró-Reitoria, 
sem prejuízo das críticas que fazem 
a esta gestão e que contribuem para 
a melhoria das políticas e ações em 
curso”, completa.

Desde que foi criada, a PRAE 
instituiu políticas de grande peso 
como a do restaurante universitário 
para todos os campi, com refeição 
de qualidade no almoço e no jantar; 
política de atenção à saúde, que vai 
da atenção primária nos Núcleos 
de Assistência Estudantil (NAEs) ao 
atendimento especializado no Ser-
viço de Saúde do Corpo Discente, 
atendendo mil estudantes por mês. 
Além disso, está em curso a implan-

tação de residências universitárias. 
Os terrenos já foram definidos nos 
campi de São José dos Campos, São 
Paulo e Osasco. Em Guarulhos, está 
em curso o processo de declaração 
de utilidade pública de um terreno 
em frente ao Campus. “Continuare-
mos na busca por terrenos nos cam-
pi Diadema e Baixada Santista. Este 
ano iniciou-se o Programa de Bolsa 
de Iniciação à Gestão, possibilitando 
um novo espaço de atuação e apren-
dizado aos estudantes. Também 
foram implementadas políticas nas 


