
ATA DA 11ª SESSÃO, REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS DA CAPITAL DA 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CGCca, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2011. 2 

 3 

Às dez horas do dia vinte e dois do mês de março do ano de dois mil e onze, no Auditório 4 

Francisco Romeu Landi, localizado na Travessa 3 da Avenida Prof. Dr. Luciano Gualberto, 380, 5 

Prédio Mario Covas – Administração, na Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” da 6 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, realizou-se a 11ª Sessão Ordinária do 7 

Conselho Gestor do Campus da Capital da Universidade de São Paulo, sob a Presidência do 8 

senhor Presidente, Prof. Dr. José Roberto Cardoso, e com a presença dos senhores 9 

Conselheiros, cujas assinaturas foram registradas na respectiva lista de presença, anexa a esta 10 

ata. Preliminarmente, o senhor Presidente cumprimentou os membros e agradeceu a 11 

indicação para ocupar o cargo de Presidente deste Conselho. Justificou as ausências dos 12 

Professores Doutores: Renato de Figueiredo Jardim – (Diretor do Instituto de Física); Lisete 13 

Regina Gomes Arelalo e Marilia Pontes Esposito (Diretora e Vice-Diretora da Faculdade de 14 

Educação); bem como dos senhores: José Antonio Martins (Representante dos servidores não-15 

docentes); Joaquim Basílio Filho (Representante dos servidores não-docentes). I - Expediente 16 

da Presidência. 1 - Aprovação da ata da 10ª sessão do CGCca, realizada em 16 de Dezembro 17 

de 2010: Ata aprovada. 1.2 Palavras do Senhor Coordenador do Campus da Capital: Com a 18 

palavra o Professor Doutor José Sidnei Colombo Martini que presta os seguintes informes 19 

sobre os assuntos: Mudança de quarenta e quatro pessoas da área administrativa da COCESP 20 

para a Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1909;  Concurso de Quiosques de Alimentação: foi 21 

lançado um concurso para os alunos de graduação das áreas de Engenharia e Arquitetura da 22 

USP, para que no período de 28.03.11 a 10.04.11, apresentem projetos para implantação de 23 

quatorze quiosques multifuncionais a serem distribuídos na Cidade Universitária da Capital - 24 

CUASO com as seguintes funções: alimentação rápida, segurança, sanitários públicos e 25 

comunicação “wireless”;  Transporte no Campus: no dia 28.03.11 será inaugurada a Estação 26 

Butantã do Metrô; horário de funcionamento experimental das 8h00 às 15h00, 27 

posteriormente o horário será das 04h00 às 24h00; com isso a SPTrans disponibilizará uma 28 

nova linha de ônibus que sairá da Estação Butantã do Metrô e entrará na Cidade Universitária 29 

do Campus da Capital - CUASO pela Portaria 1; responde ao Sr. Adriano (IME) que esta sendo 30 

estudada a adequação do trajeto também da Ponte Orca; Entidades que se utilizam da 31 

infraestrutura da Cidade Universitária do Campus da Capital - CUASO: Instituto Butantã, Centro 32 

de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal -Cepam, Instituto de Pesquisa Energéticas 33 

e Nucleares -   Ipen (projetos da Marinha do Brasil); Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT e 34 

Paço das Artes; realização de reuniões com esses órgãos com objetivo de solicitar colaboração 35 

para melhorar a vivência compartilhada:  Campanha de Abandono de Animais: informa que os 36 

resultados são positivos, nesse pouco mais de um mês de campanha, com a redução de 37 

quarenta e seis por cento do número de animais abandonados pelo Campus; Comunicação 38 

Visual da CUASO: retirada de Outdoors/Banners do Campus (exceto Espaço Laboratorial – 39 

ECA), despoluindo o ambiente, implantação de novo Plano de Comunicação Visual (meios 40 

eletrônicos) em estudo; Abastecimento de Combustível: alteração da forma atual de 41 

abastecimento com a implantação de cartões, e desativação do posto de combustível da 42 

Coordenadoria do Campus da Capital - COCESP em Abril/2011; Jardinagem e poda de grama: 43 

em vigência três contratos atendendo o campus além de equipe própria; demanda exige 44 

contratar pelo menos mais um lote para a CUASO e um para a USP-Leste; Comunicados: Editais 45 



em elaboração: Varrição e Limpeza de bocas de lobo; Mudança de localização da Av.Inter-46 

setorial – Portaria 3, passa atrás do HU vai até Praça Por do Sol, abrindo espaço para Faculdade 47 

de Medicina Veterinária e Zootecnia - FMVZ dentro do Plano do Centro de Convenções e a 48 

área de Museus; Criação de novo prédio para as instalações da Segurança do Campus; 49 

Mudança da Agência dos Correios para término das obras da prédio do Reitoria – novo local 50 

para as dependências da COCESP; Apresentação do Prof. Dr. Adilson Carvalho como Assessor 51 

Senior para assuntos de Segurança do Campus. Assume a palavra o senhor Presidente que 52 

expõe a necessidade de retomada das discussões e proposta de finalização do Plano Diretor da 53 

CUASO e demais áreas do Campus da Capital sob a responsabilidade do Conselho;  propõe que 54 

na próxima reunião seja definida uma agenda de trabalho; Festas/Bebidas no Campus sugere a 55 

ativação da Comissão existente presidida pelo Prof. Colombo Celso Gaeta Tassinari do Instituto 56 

de Geociências- IGc e os membros Profa. Maria Dora Genis Mourão – Escola de Comunicações 57 

e Artes - ECA; Prof. Reinaldo Guerreiro da Faculdade e Economia e Administração - FEA; Sr. 58 

Marino Benetti – COCESP; Sr. José Eduardo de Sá Sonnewend – COCESP;  Sr. Joaquim Basílio 59 

Filho – Representante servidores não docentes; Sr. Thiago de Faria e Silva – Representante 60 

discente pós-graduação e Gustavo Barroso do Rego - Representante discente de graduação; 61 

Prof. Colombo pede a palavra para informar que a Comissão já se reuniu  e elaborou uma 62 

proposta de Regulamento para Festas contento conceitos/pontos básicos, bem como um 63 

compêndio sobre a parte técnica (realizado pelo Sr.Marino) para execução de festas baseado 64 

na dimensão/tamanho das festas; informa que a documentação foi retirada de pauta do 65 

Conselho Gestor do Campos- CGCca, com a justificativa e indicação de que a Comissão de 66 

Festas realizasse uma reunião com o Prof. Waldir Antonio Jorge da Coordenadoria de 67 

Assistência Social  - COSEAS, o que ainda não se concretizou; Prof. Waldir Jorge pede a palavra 68 

para primeiramente parabenizar a eleição do Presidente do Conselho; passa a  esclarecer que 69 

as atividades da Comissão de Enfrentamento do Uso de Álcool e Drogas tem afinidades de 70 

pontos no assunto Festas; estando envolvidos nos trabalhos da Comissão: Instituto de 71 

Psicologia  do Hospital das Clínicas (Prof.Guerra) através do Grupo Interdisciplinar de Estudos e 72 

Álcool e Drogas – GREA; Hospital Universitário – HU ( Profa. Sandra e Dr. Paulo);  informa a 73 

instalação em caráter pioneiro na COSEAS de um local denominado de Acolhimento ( 74 

atendimento de urgência e emergencial (Psicológico) e encaminhamento); criação de Site da 75 

Comissão denominado: Você USP; esclarece que há necessidade de que a Comissão de Festas 76 

e de Enfrentamento de Álcool e Drogas  caminhem paralelamente; registra a participação da 77 

Comissão de Enfrentamento na recepção dos novos alunos na Faculdade de Filosofia Ciências e 78 

Letras - FFCLH, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - FMVZ e Faculdade de 79 

Medicina - FM; Prof. Michel Michaelovith de Mahiques – Instituto de Oceanografia toma a 80 

palavra para opinar sobre o assunto do consumo de álcool nas festas e a urgência de atitudes a 81 

serem tomadas sobre o assunto com soluções para equacionar a questão; Prof. Jorge Mancini 82 

Filho – Faculdade de Ciências Farmacêuticas com a palavra  para fazer comentários sobre as 83 

festas na Unidade, que possui monitoramento, sem consumo de bebidas destiladas, 84 

permitidas as bebidas fermentadas, no Centro de Vivência, com consentimento das Unidades 85 

(FCF/EPUSP/IQ); com até seiscentas pessoas; Sr. Adriano discente do Instituto de Matemática 86 

– DCE da USP, e participa de comissões de organização de festas, pede a palavra para se 87 

manifestar contrário ao pessimismo do Conselho em relação às festas, entendendo a 88 

preocupação e o receio; relata situações de festas favoráveis; concorda que o maior problema 89 

são as drogas; é favorável às Campanhas Educacionais e maior diálogo com a comunidade 90 



discente;   Profa. Sandra Josefina Ferraz Ellero Grisi - Faculdade de Medicina – FM, atualmente 91 

na Superintendência do Hospital Universitário, comenta a necessidade da ação articulada - 92 

regras para as festas, apoio ao tratamento a pessoas com problemas de uso de álcool e drogas, 93 

como a ação de educação em saúde (Prevenção de uso Tabaco, Álcool e Drogas); Prof. Sidnei 94 

toma a palavra para esclarecer que o objetivo não é impedir a realização de festas; a 95 

preocupação é com o excesso; informa que pedirá a todos os dirigentes de Unidades e Centros 96 

Acadêmicos que enviem o cronograma anual de festas a COCESP;  Prof. Cardoso – retoma a 97 

palavra para comunicar que o Regimento do Conselho Gestor ainda não foi aprovado, e 98 

questiona se haverá nova discussão sobre o assunto ou encaminhamento para os órgão 99 

competentes para aprovação; solicita sugestões; Sra. Maria Cristina L Guarnieri toma a palavra 100 

esclarecendo que foi participante da Comissão que elaborou o Regimento inclusive já 101 

aprovado pelo Conselho Gestor em 2010, aguardando apenas aprovação dos órgãos centrais; 102 

Prof. Cardoso esclarece que verificará o paradeiro e informará na próxima reunião; esclarece 103 

que iniciará visitas as Unidades do Campus, para junto com os Diretores, estabelecer planos de 104 

trabalhos; informa que ocorrerá a eleição para representantes não docente no  Conselho 105 

Gestor do Campus; informa que terá que retirar-se para atendimento ao Ministro Aloizio 106 

Mercadante Oliva, assume a Presidência o Prof. Michel: Palavras dos Membros: Sra. Nilta 107 

Maria Miglioli - Assistente Administrativo do Museu de Artes Contemporânea - MAC – 108 

manifesta-se sobre a preocupação de pichações das obras  de artes, quando ocorrem festas no 109 

CRUSP; o alto custo para restauração; Prof. Waldir Jorge – COSEAS -  informa a existência de 110 

uma delegacia especial para denuncias sobre pichação em órgãos públicos;  sugere que a 111 

pichação seja sempre documentada por meio de boletim de ocorrências na 1º Delegacia de 112 

Investigações sobre Infrações sobre o Meio Ambiente – DIIMA ( Rua Marquês de Paranaguá, 113 

246-Consolação – Telefone 32146553); Prof. Sidnei informa a existência de um projeto de se  114 

incluir a área da CUASO bem como a USP-Leste, no roteiro turístico da Cidade de São Paulo; 115 

projeto já existente na COCESP para se colocar obras de artes nos jardins do campus; para se 116 

concretizar os projetos são necessários além do trato e da manutenção das obras,  a segurança 117 

das obras; já existem câmeras de monitoramento no campus que devem ser brevemente 118 

revitalizadas para melhor coleta de imagens; Prof. Colombo – toma a palavra para externar o 119 

problema de trânsito no Campus; Prof. Sidnei – esclarece que reconhece o problema, que já 120 

existem estudo sobre o assunto; que será assunto da próxima reunião; Profa. Carmen Cecilia 121 

Tadini – Agência USP Inovação – comenta que a melhor sincronização dos semáforos pode 122 

auxiliar o fluxo; Prof.Sidnei acata a sugestão e compromete-se a trazer, na próxima reunião, os 123 

resultados; Profa. Sandra Margarida Nitrini – Faculdade de Filosofia Ciências, Letras e 124 

Humanidades – FFCLH – dá as boas vindas à nova gestão do Conselho, agradecendo a anterior; 125 

retoma o assunto das festas manifestando-se que o assunto seja discutido com a Comunidade; 126 

que os organizadores sejam responsabilizados por danos pessoais e patrimoniais; sugere 127 

também melhorar o canal de comunicação dos eventos. Não havendo outras manifestações o 128 

senhor Vice-Presidente agradeceu a presença de todos e declara encerrados os trabalhos 129 

desta sessão. Nada mais a tratar, eu, Katia Maria Ferlin, Assistente Técnico Administrativo da 130 

Escola Politécnica da USP, lavrei a presente ata que lida e aprovada será assinada, por mim, e 131 

pelo senhor Presidente do Conselho Gestor do Campus da Capital, Prof. Dr. José Roberto 132 

Cardoso. 133 


