
ATA DA 13ª SESSÃO, REUNIÃO ORDINÁRIA, DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS DA CAPITAL DA 1 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CGCca, REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2011. 2 

 3 

Às dez horas do dia dezesseis do mês de maio 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 13ª sessão  do Conselho Gestor 7 

do Campus da Capital da Universidade de São Paulo, sob a Presidência do senhor Presidente, 8 

Prof. Dr. José Roberto Cardoso, e com a presença dos senhores Conselheiros, cujas assinaturas 9 

foram registradas na respectiva lista de presença, anexa a esta ata. Preliminarmente, o senhor 10 

Presidente cumprimentou os membros agradecendo a presença do Prof.Dr. Antonio Roque 11 

Dechen Vice Reitor Executivo de Administração, demonstrando a importância do Conselho 12 

Gestor para a Universidade. Justificou as ausências dos Professores Doutores: Gil da Costa 13 

Marques(CTI); Renato de Figueiredo Jardim(IF); Cecília Helena Lorenzini de Salles Oliveira(MP). 14 

I – Expediente – 1.1 - Aprovação da ata da 11ª sessão do CGCca, realizada em  22 de Março 15 

de 2011: Ata aprovada. 1.2 Palavra e Comunicados do Senhor Presidente – Plano Diretor da 16 

Cidade Universitária – Comunica que o Plano Diretor da USP, cuja última versão é uma 17 

proposta datada de 2001, portanto antiga; não foi aprovada; propõe abertura de uma nova 18 

discussão e elaboração de um novo documento, com a inserção de todos os agregados, 19 

tomando-o como ponto de partida; sugere a formação de uma Comissão e elaboração de uma 20 

agenda de trabalho de no máximo dois anos para finalização dos trabalhos do Plano Diretor 21 

Físico da USP; solicita que os membros apresentem sugestões, para a próxima reunião, de 22 

nomes para comporem a Comissão, podendo ser membros do Conselho ou pertencentes a 23 

comunidade USP (especialistas nas áreas); sugere que a Comissão seja composta por dez 24 

pessoas e que os membros da Comissão anterior sejam contatados para resgate da memória e 25 

ainda verificando a possibilidade de incorporá-los na nova Comissão; solicita o 26 

encaminhamento das sugestões, por e-mail para a secretaria do Conselho. Regimento do 27 

Conselho Gestor do Campus da Capital – ainda não aprovado, processo em análise, informa o 28 

Prof.Dr. Roque e esclarece que são necessárias algumas inclusões, exemplo o Instituto 29 

Butantã. O Prof. Dr. Cardoso finaliza a discussão solicitando ao membros que participaram da 30 

elaboração do Regimento entrem em contato com o Prof. Dr. Roque para discutirem as 31 

modificações necessárias, e caso as mesmas sejam substanciais, não há necessidade de nova 32 

apreciação pelo Conselho Gestor. Visitas às Unidades – Informa que foram agendadas, visitas 33 

às Unidades do CUASO e externas à CUASO (anexo 01/13), a serem realizadas pelo Presidente 34 

e Vice-Presidente, com o objetivo de coletarem informações gerais sobre as dificuldades 35 

dessas Unidades, estabelecendo um vinculo mais estreito entre essas Unidades e o Conselho 36 

do Campus. II – Festas e Bebidas Alcoólicas - Prof. Dr. Colombo Celso Gaeta Tassinari – 37 

Instituto de Geociências - IGc – Coordenador da Comissão de Festas, faz exposição do 38 

Regulamento para Realização de Festas no Campus da Capital da USP (anexo 02/13), que teve 39 

como princípio a elaboração de um Regulamento simples, com poucas normas, mas que 40 

pudesse ser seguido, cumprido e fiscalizado por todos, respeitando-se o ambiente acadêmico, 41 

as legislações Federais e Estaduais; informa que a Comissão obteve o apoio do Prof.Dr.Waldyr 42 

Antonio Jorge na parte das drogas. Informa que além do Regulamento haverá um Manual para 43 

facilitar e padronizar as atividades dos organizadores  de festas. Prof. Dr. Colombo, passa a 44 

palavra o Sr. Marino Benetti – Coordenadoria do Campus da Capital - COCESP que esclarece 45 



que baseado nas decisões da Comissão, uma empresa de Engenharia em Eventos foi 46 

consultada e a mesma devolveu uma proposta que deverá ainda ser analisada pela Comissão. 47 

Prof. Dr. Colombo informa que após essa análise teremos então fechado o Regulamento e o 48 

Manual, e entende que o Regulamento possa ser analisado pelo Conselho. Retoma a palavra o 49 

Prof. Dr. Cardoso, parabenizando a equipe pelo trabalho apresentado em especial ao Prof. Dr. 50 

Colombo e abre a palavra aos membros para sugestões, perguntas e contribuições. Prof. Dr. 51 

Jorge Mancini Filho – Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF – cumprimenta a Comissão, 52 

acreditando que o Regulamento apresentado é objetivo dentro de uma situação realista 53 

fornecendo uma condição confortável para a administração; informa a existência do Centro de 54 

Vivência das Químicas, compartilhado pelas Unidades Instituto de Química – IQ -, Faculdade de 55 

Ciências Farmacêuticas e Escola Politécnica – EP; cuja gerência é realizada por uma comissão 56 

interna, formada pelos Assistentes daquelas Unidades; que realiza uma monitoramente das 57 

festas realizadas no local, e que a experiência tem sido positiva. Prof. Dr. Marcelo Andrade 58 

Romero – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU – relata as experiências de realizações 59 

de festas na Unidade; sugere que seja melhor  detalhado o intervalo entre o número de 60 

pessoas participantes para o que se define como Festas e Reuniões Festivas; e questiona 61 

quando o mesmo estará em vigor. Prof. Dr. Colombo informa que para cada Unidade a COCESP 62 

fixará um número de participantes, em função do espaço que a Unidade disponibilizará para 63 

realização do evento, variando de Unidade para Unidade. Quanto a aprovação será do 64 

Conselho do Campus, possivelmente nesta data. Prof. Dr. Carlos Bezerra Albuquerque – Centro 65 

de Práticas Esportivas da USP - CEPEUSP – agradece o convite em participar do Conselho do 66 

Campus e devido à experiência adquirida esclarece que as festas realizadas no Velódromo do 67 

CEPEUSP são de certa forma bem organizadas; que o impacto negativo para o CEPEUSP, após a 68 

realização das festas, pode ser minimizado, porém o que mais preocupa e causa um 69 

desconforto ao CEPEUSP é a responsabilidade caso algo grave aconteça durante essas festas; 70 

que com a criação desse Regulamento, Manual  e ainda com a Universidade assumindo a 71 

condição de assessora ou gestora desses eventos, minimizaria essa responsabilidade, passando 72 

o CEPEUSP para uma situação de co-responsável ao disponibilizar o espaço do Velódromo; 73 

informa também que o Velódromo será totalmente revitalizado e que portanto sua utilização 74 

deverá ser no máximo por mais dois ou três anos;  solicita também, que a Assessoria de 75 

Imprensa da Universidade seja o canal de responsável pelo contato com a imprensa, e não os 76 

dirigentes de Unidades, caso incidentes mais graves aconteçam durante os eventos. Prof. Dr. 77 

José Jorge Boueri Filho – Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH – manifesta 78 

preocupação quanto à realização de festas nos campi devido: tamanho diferentes; 79 

responsabilidades; não condição de atendimento às normas do Corpo de Bombeiros, Contru – 80 

Prefeitura, Assistência Médica;  sugere que um Termo de Responsabilidade deva ser assinado 81 

pelos organizadores, responsabilizando-se também pelas conseqüências antes e pós das 82 

festas;  Prof. Dr. Roque comenta sobre incidentes anteriormente acontecidos no Campus de 83 

Piracicaba e que após os mesmos a Coordenadoria do Campus de Piracicaba elaborou uma 84 

série de normas e as festas foram proibidas para todos - docentes e alunos, e as festas são 85 

realizadas somente fora do Campus. Prof. Dr. Colombo lembra que as legislações sobre 86 

eventos são muito rígidas; que a empresa assessora deverá elaborar uma Cartilha 87 

contemplando as exigências obrigatórias para realização de festas; que já é previsto o Termo 88 

de Responsabilidade que sem as assinaturas do mesmo não haverá festa; que para todas as 89 

festas haverá um responsável ou uma entidade responsável; Prof. Dr. Fernando Rei Ornellas  -90 



IQ – questiona sobre a regra três do Regulamento, solicitando um adendo acrescentando que 91 

caberá ao CTA – Conselho Técnico Administrativo da Unidade a liberação das reuniões festivas 92 

em dias e horário de atividades didáticas nas Unidades. Prof. Dr. Cardoso concorda. Prof. Dr. 93 

Waldyr Antonio Jorge – Coordenadoria de Assistência Social - COSEAS – parabeniza o Prof. Dr. 94 

Colombo, pela elaboração do Regulamento; comenta que concorda com a aprovação imediata 95 

do Regulamento, já que o mesmo ainda deverá ser aprovado pelos órgãos da Reitoria; solicita 96 

ao Presidente a colocação em pauta dos problemas do DCE; agradece a Profa. Dra. Sandra 97 

Josefina Ferraz Ellero Grisi, ora representada pela Sra. Malu Habib Paschoal, pela ajuda 98 

recebida do Hospital Universitário – HU - nos assuntos relativos às drogas lícitas e ilícitas; 99 

lembra da necessidade de sansões. Prof. Dr. Colombo, reforça a necessidade de implantação 100 

do Regulamento, não considerando-o definitivo, mas um início; que os problemas de drogas 101 

não são específicos da Universidade; que haverá sansões punitivas. Sr. Adrian Rodolfo 102 

Cavalheiro Fuentes – Representante Discente – Instituto de Matemática e Estatística - IME – 103 

manifesta-se não totalmente de acordo com o Regulamento apresentado por considerar um 104 

retrocesso em alguns pontos; sugere que sejam realizadas Campanhas de Conscientização; 105 

preocupa-se com o estado de não conservação do Velódromo, que para realização de eventos, 106 

a Praça do Relógio é um melhor local; comenta que, para os organizadores, é necessário o 107 

cumprimento das normas, porém o espaço também deve estar em condições, exemplifica que 108 

no Velódromo não há corrimão nas escadas; surpreende-se com proibições existentes na 109 

EACH, já que o local é amplo e aberto. Prof. Dr. Colombo ratifica que a responsabilidade de 110 

identificar e avaliar espaços será da COCESP, portanto, poderá ou não ser incluída a Praça do 111 

Relógio como um local para realização de eventos. Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini – 112 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - FFLCH – manifesta-se satisfeita pelo 113 

trabalho apresentado, parabenizando o Prof. Dr. Colombo; ratificando a necessidade de 114 

aprovação imediata. Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini – COCESP – parabeniza o Prof. Dr. 115 

Colombo e todos que colaboraram na elaboração do Regulamento; sugere ao Sr. Adrian que 116 

incentive os pares para a discussão quanto a limites de bebidas; comunica que até o final do 117 

mês de Maio/11, terminará a obra de um local na COCESP que, durante o horário comercial, 118 

abrigará os vários ônibus fretados que estacionam pelo Campus e que esse local será uma área 119 

apropriada para realizações de eventos, quando não utilizados para estacionamento; informa 120 

que a COCESP ( Relações Institucionais ) esta disponível para colaborar na capacitação, treinar 121 

e ajudar nas organização de eventos; informa a existência de Unidades que já fazem regras 122 

para a realização de eventos em suas dependências sugere que essas iniciativas sejam 123 

agregadas; completa comentando a importância da realização de festas como expressão da 124 

alegria e “ networking “. Prof. Dr. Cardoso relata a experiência da Escola Politécnica na 125 

realização de uma cartilha elaborada pelo Grêmio da Escola, que nesse momento encontra-se 126 

sendo avaliada por uma comissão do CTA - Conselho Técnico Administrativo da POLI; informa 127 

que em vários pontos a cartilha coincide com o Regulamento apresentado. Prof. Dr. Sidnei 128 

solicita que o documento, após aprovado, seja avaliado e validado pelos órgão competentes 129 

da Reitoria da Universidade. Prof. Dr. Cardoso abre votação e o documento é aprovado por 130 

unanimidade afirmando que o mesmo será encaminhado a Reitoria.  III – Informes do Senhor 131 

Coordenador do Campus da Capital: Prof. Dr. Sidnei apresenta o resumo dos principais fatos 132 

ocorridos no período de 22.03.11 a 16.05.11 ( anexo 3/13 ). Prof. Dr. Cardoso informa a 133 

apresentação dos resultados do Fórum Permanente sobre o Espaço Público: a USP e a 134 

especificidade de seus campi (anexo 4/13) realizado pela Sra. Maria Cristina L Guarnieri – 135 



COCESP. IV - Palavras dos Membros: Prof. Dr. Waldyr Antonio Jorge – COSEAS – informa que a 136 

COSEAS está trabalhando num bicicletário, com auxilio do Arquiteto Walter, que poderá ser 137 

modelo para outras Unidades da Universidade; comenta sobre os transportes aos finais de 138 

semana; solicita a inclusão na pauta da próxima reunião a discussão de espaço público da 139 

Universidade sendo ocupado por pessoas estranhas à Universidade – os camelôs – ex: livreiros. 140 

Prof. Dr. Mancini, cumprimenta a apresentação da Sra. Cristina; e solicita que o material seja 141 

disponibilizado para discussão dos pontos junto os órgãos nas Unidades. Toma a palavra o 142 

senhor Presidente e não havendo outras manifestações agradeceu a presença de todos e 143 

declara encerrados os trabalhos desta sessão. Nada mais a tratar, eu, Kátia Maria Ferlin, 144 

Assistente Técnico Administrativo da Escola Politécnica da USP, lavrei a presente ata que lida e 145 

aprovada será assinada, por mim, e pelo senhor Presidente do Conselho Gestor do Campus da 146 

Capital, Prof. Dr. José Roberto Cardoso. 147 


