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2017
Em 2017, a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo, FapUnifesp,
celebrou 12 anos de funcionamento. Foi um ano de transição. Sua diretoria fechará o primeiro
ciclo de sua gestão, entre 2013 e 2016, e estabeleceu mudanças administrativas e operacionais
para serem levadas adiante no ciclo administrativo seguinte.
Apesar de seu pouco tempo de existência, pouco mais de uma década, a Fundação
caminha para se transformar numa instituição de porte médio, entre as fundações de apoio a
universidades federais no Brasil.
O crescimento da FapUnifesp está intrinsicamente ligado ao desenvolvimento da
Unifesp, que se firma no cenário nacional como uma das principais Instituições de Ensino
Superior do país. Uma grande universidade precisa de uma fundação sólida para apoiá-la.
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Ano em que se consolidam mudanças
A construção de uma fundação de apoio com capacidade técnica e operacional
adequadas exige esforço e comprometimento de todos, não só de sua direção e de seus
funcionários. É preciso refletir, amplamente, sobre qual modelo de fundação deseja-se
estabelecer. A resposta a esse questionamento é uma construção coletiva da
Universidade e de sua Comunidade Acadêmica. E 2017 representou mais uma etapa ao
entendimento dessa premissa.
Desde 2013 foram muitas as mudanças implementadas na gestão da
FapUnifesp. Todas elas realizadas para corrigir distorções, criar condições para
atender prontamente as demandas existentes. O processo de ajustes é ininterrupto.
A consolidação de uma cultura com foco na excelência em suas atividades diárias
capacita as atividades da FapUnifesp, estrutura sua profissionalização.

Contudo, muito ainda há por ser conquistado e os resultados da gestão de 2017
indicam que, embora estejamos no caminho correto, é preciso aprimorar processos de
trabalho, repensar diretrizes estratégicas. Em diversas ocasiões, ao longo do referido
ano, isso aconteceu de forma individual, em reuniões com pesquisadores, prestadores
de serviço, funcionários; bem como em encontros coletivos como o ocorrido em
outubro com a participação de Pró-Reitores, Diretores de Campi e Unidades
Acadêmicas, em um esforço conjunto para aprofundar o diálogo e contemplar a política
de transparência da Fundação, que se pretende a integrar ações com a Unifesp.
Em 2017, continuamos com a execução de ações para garantir a devida
segurança aos processos e procedimentos financeiros, contábeis e legais da FapUnifesp
em consonância com o que há de mais atual no trabalho das fundações pelo país; a
redução de seus gastos; e ampliação de suas fontes de receita.
À época, frente ao cenário existente, estudaram-se as melhores maneiras para
se implementar ações objetivas que resultassem em cortes efetivos de despesas para
estabilizar as contas em curto, médio e longo prazo.
A partir desse entendimento, novos projetos foram elaborados e foi estipulada
a diversificação da prestação de serviço, com a criação do Departamento de Eventos,
divulgação e comercialização dos livros da Editora Unifesp, venda de produtos com a
marca Unifesp, entre outros. Tudo isso sendo feito para garantir perenidade para a
existência da Fundação e ao cumprimento de suas atividades fim.
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É preciso, constantemente, tomar medidas para diversificar tarefas que possam
gerar recursos à FapUnifesp. Assim como é imprescindível ressaltar adesão da
Comunidade Acadêmica às ações de fortalecimento, cobrança e implementação de
novas atividades na Fundação.
Por isso, acreditamos que os resultados mostrados neste Relatório Anual de
Gestão devem ser entendidos para além de suas demonstrações financeiras, de valor
contábil.
Os valores aqui apresentados ampliam a investigação científica, o trabalho
acadêmico, o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão da Unifesp.
Expressam o potencial do apoio promovido pela Fundação. É patamar para crescimento,
condição para diversificar ações da Universidade, que assim como sua Fundação, ainda
é uma instituição jovem.
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Ações Realizadas e em Perspectivas
a partir de 2017
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ajustes na folha de pagamento;
Negociação com prestadores de serviços;
Fortalecimento do Departamento de Eventos;
Estudos para ampliar a captação de recursos;
Busca de novos clientes;
Investimentos na Editora Unifesp;
Adoção de novas ferramentas de trabalho para maior segurança nos processos
e transparência nas informações;
Capacitação do corpo funcional;
Aproximação com a comunidade acadêmica (apresentações em congregações
e conselho de campus e conversas com os diretores de campi, entre outros);
Aprimoramento do sistema de gerenciamento financeiro e contábil;
Estabilização nas despesas para funcionamento da Fundação;
Redução de gastos em infraestrutura do patrimônio físico da Fundação;
Diminuição nos valores de contratação de serviços de Pessoas Jurídicas;
Gerenciamento total de Recursos de R$ 32.214.208,36;
Receita Total Líquida Arrecadada de R$ 2.910.021,81.
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Missão, Objetivos & Valores
A FapUnifesp é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos. Estabeleceu
como Missão oferecer infraestrutura, logística, suporte administrativo para o
desenvolvimento de projetos acadêmicos em ensino, pesquisa e extensão da
Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, que oferece serviços à sociedade nos
âmbitos público e privado.
Tem como Visão ser reconhecida pela sociedade e comunidade acadêmica como uma
Fundação, com ampla capacidade de apoio administrativo gerencial à Unifesp em seu
desenvolvimento científico, tecnológico, educacional, artístico e de preservação
ambiental, mediante a execução de projetos no ensino, pesquisa e extensão; e, nas suas
relações interinstitucionais com a sociedade.
São Valores FapUnifesp:
Ética
Transparência
Diálogo
Reciprocidade
Profissionalismo
Sustentabilidade
Apoio à inovação
Incentivo a atividades
artísticas e culturais
Apoio à Ciência, Ensino e Extensão
Difusão de conhecimento

O objetivo principal da FapUnifesp é apoiar a Universidade Federal de São
Paulo em ações, projetos e iniciativas de ensino, pesquisa, extensão, inovação
e transferência de conhecimento, assim como no seu desenvolvimento
institucional e relacionamento com a sociedade. A Fundação busca colaborar
para a inserção internacional da Unifesp e procura ser um elemento
integrador para a formação de uma Universidade multicampi.
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A Unifesp

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) foi criada em 1994, pela Lei nº
8.957, a partir da transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM), fundada em
1933.
Até 2006, a Unifesp permaneceu como universidade da área da saúde, quando
teve início o seu programa de expansão, que levou à abertura de diversos cursos de
graduação e de pós-graduação. Nos anos seguintes, foram criados os campi de Diadema,
Guarulhos, Baixada Santista, São José dos Campos e Osasco, municípios próximos à
capital paulista, onde se concentra o núcleo histórico da instituição.
Os novos campi assumiram a organização de áreas do conhecimento, incluindo
ciências exatas, humanas, da saúde, ambientais e sociais. Seu parque educacional conta
com centros de ensino, institutos de pesquisa e ambulatórios, o Instituto Nacional de
Farmacologia e Biologia Molecular, o Hemocentro Regional e o Hospital São Paulo,
maior hospital universitário do país, referência em procedimentos clínicos e científicos
de alta complexidade, que abrange desde a assistência primária até a utilização de
tecnologia de ponta em métodos diagnósticos e no tratamento de doenças.
A Universidade trabalha para ser reconhecida como uma instituição de ensino
superior pública de excelência em ensino, pesquisa e extensão no Brasil.
A Unifesp é reconhecida, pelo Ministério da Educação (MEC), como uma das
melhores instituições de ensino superior do país dentre aquelas avaliadas pelo Sistema
Federal de Avaliação Universitária.
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A UNIFESP EM NÚMEROS 2017*
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

6 campi no estado de São Paulo
52 Cursos de graduação
12.723 Graduandos matriculados
72 Programas de Pós-Graduação
5.335 Pós-Graduandos
1.596 Docentes
3.852 Servidores
1 Hospital Universitário
94 Programas de Residência Médica, com 1.333 residentes

➢
➢
➢ 18 Programas de Residência Multiprofissional, com 438 residentes
*Dados atualizados pela Superintendência da Tecnologia de Informação (STI/Unifesp), em novembro de 2018.

Imagens em ordem: Reitoria Unifesp, Campus Osasco, Campus Guarulhos, Campus Baixada Santista,
Escola Paulista de Medicina, Campus Diadema, Campus São José dos Campos
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FapUnifesp 2017
Resultados & Parâmetros para Análise
Assim como outras Fundações de Apoio, a FapUnifesp não tem um orçamento
público. Como entidade privada, deve gerar seus próprios recursos. A Direção da
FapUnifesp trabalha para assegurar a sustentabilidade da instituição. Os resultados dos
balanços financeiros até então apresentados demonstram que as medidas
implementadas para corrigir modelos de gestão, adotar políticas transparentes e
responsáveis de investimento são meios para estabilizar sua situação financeira.
Neste sentido, um dos primeiros resultados que se destaca neste Relatório de
Gestão é o Valor Total de Recursos Gerenciados no ano de 2017, de R$ 32.214.208,36.
Apesar de expressivo, a Receita Operacional da Fundação, gerada no período, pela
administração desse montante, foi de R$ 2.692.985,04 (8,16% do valor total
administrado). É com essa Receita que a Fundação mantém seu funcionamento. E é
importante salientar, esse valor está aquém de suas necessidades.
A entrada de recursos destina-se a pagar sua estrutura de funcionários,
prestadores de serviço, gastos de luz, água, entre outros. A receita para efetuar esses
pagamentos advém de sua prestação de serviço. Por isso, ao gerenciar projetos,
executar eventos, realizar concursos cobram-se valores administrativos específicos,
revertidos para equacionar suas despesas. Mas os atuais valores praticados não cobrem
seus gastos. Não fazem o real rateio de seus custos.
É preciso criar novas receitas, ampliar recebimentos e diminuir despesas. E a
Comunidade Acadêmica da Unifesp precisa estar consciente sobre a importância de
levar mais projetos para a Fundação.
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Ações tomadas para corte de gastos:
- Ajustes da folha de pagamento de pessoal;
- Renegociação dos pagamentos dos prestadores de serviços;
- Aprimoramento do sistema de gerenciamento financeiro e contábil;
- Otimização dos gastos da fundação.

Ações tomadas para geração de novas receitas:
- Estruturação para captação de recursos;
- Intenso envolvimento com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec/Unifesp)
para melhoria dos fluxos de Cursos e Eventos;
- Participação no desenvolvimento dos fluxos para estabelecimento dos projetos
Acadêmicos de Prestação de Serviços (PAPS);
- Ampliação das atividades do Departamento de Eventos FapUnifesp;
- Fortalecimento do setor de Concursos.

Equipes de funcionários da Fundação em 2017.
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Tabelas & Comentários
Gestão Administrativa FapUnifesp 2017
QUADRO 1: Valor Total dos Recursos Gerenciados | 2017*

TOTAL

(R$) 32.214.208,36

*Gerenciamento em todas as Modalidades de Projetos Apoiados

O Gerenciamento desses recursos resultou para a Fundação a Receita Total
indicada abaixo. O valor corresponde a 8,16 % do montante gerenciado e é utilizado
para as despesas da Fundação, quitação de encargos e tributos, investimento em
infraestrutura, entre outros.

QUADRO 2: Valor Total da Receita Operacional FapUnifesp | 2017

TOTAL

(R$) 2.629.985,04

Como se verifica na tabela abaixo, a atividade que mais gerou entrada de
Recursos na Fundação foi o Apoio aos Projetos de Políticas Públicas, R$ 7.713.598,74.
Seu valor absoluto representou 5,5% do total de Recursos Recebidos, sendo a quarta
maior entrada, do ponto de vista da Receita Gerada para a Fundação, R$ 422.340,22.
Esses são os projetos que têm como instituição financiadora entes públicos, ministérios
e seus órgãos coligados.
As atividades de gestão relacionadas aos Ensaios Clínicos, por sua vez, foram a
maior fonte de Receita em 2017, R$ 801.212,31, e tiveram a segunda maior entrada de
Recursos R$ 6.913,647,83, correspondente a 11,6% de todos os Recursos Recebidos.
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TABELA 1: Detalhamento dos Recursos Recebidos por Modalidades Apoiadas | 2017

Em 2017, a Fundação ampliou as formas para arrecadação de suas receitas. Além
de obter recursos por meio da Receita Operacional, no gerenciamento de Projetos,
houve entrada de valores pela prestação de serviço na organização de concursos
públicos, administração da venda de livros da Editora Unifesp, bem como na
comercialização de produtos licenciados com a marca da Universidade. A Receita
Institucional gerada por essas atividades foi de R$ 280.036,77, como mencionadas
abaixo.
Quadro 3: Receita Total Líquida Arrecadada | 2017

O Valor Administrado em 2015, que estava na casa dos R$ 45 milhões, foi tomado
como indicador para estipular comparativos de Recursos Administrados. Nos dois anos
seguintes, identificou-se diminuição desses valores, implicando readequação da
estrutura da FapUnifesp, em termos operacionais e de modelo de gestão. Assim, foi
possível estabelecer o percentual da variação nos anos seguintes, detectando-se
variação negativa, menos entrada de recursos. Ao mesmo tempo, identificou-se
resultados que denotam um caminho para a estabilidade e inversão desse indicador.
Como se vê, abaixo, a variação de 2016 para 2015 foi de -44,90%. Já entre 2017
e 2015 o percentual foi de -40,97%.
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QUADRO 4: Comparativo de Recursos Administrados | 2015 - 2017
Ano

Recursos Gerenciados

Variação

2017

(R$) 32.214.208,36

-40,97%

2016

(R$) 31.351.209,81

-44,90%

2015

(R$) 45.412.770,40

x

Desde 2015, são quatro as Modalidade de Projetos Apoiados com os maiores
aportes de recursos na Fundação (vide tabela abaixo).
QUADRO 5: Evolução Financeira FapUnifesp Principais Categorias de Projetos Apoiados

| 2017
2017 (R$)

2016 (R$)

2015 (R$)

Projetos Públicos

Modalidade de Projetos Apoiados

7.713.598,74

3.781.783,98

19.436.887,17

Projetos de Ensaios Clinicos

6.913.647,83

5.186.194,39

5.226.904,39

Divulgação Científica

6.464.668,09

7.593.811,37

7.956.031,69

Cursos de Especialização

5.902.839,86

5.955.945,23

6.715.809,67

Os Projetos Públicos, em 2017, foram aqueles que tiveram a mais expressiva
entrada de recursos, mas quando comparada a entrada de dinheiro registrada em 2015
percebe-se significativa queda no valor. Entretanto, o resultado atingido supera o
apresentado em 2016. Nota-se, no comparativo, que os Ensaios Clínicos mantêm curva
ascendente de entrada de recursos.
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TABELA 2

O Projeto da Universidade Aberta do Brasil (UAB) alcançou a maior entrada
financeira entre os projetos de apoio a políticas públicas _ R$ 2.980.092,14.
A UAB foi instituída pelo Decreto n º 5.800, de 8 de junho de 2006, para o
desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir
e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. É um sistema
integrado por universidades públicas.

Logotipos de projetos de Apoio a Políticas Públicas
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TABELA 3

Os cursos Lato Sensu são atividades acadêmicas de especialização, oferecidos
com uma carga horária de no mínimo de 360 horas, tem flexibilidade curricular em
termos de conteúdo e disciplinas.
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TABELA 4

Os Ensaios Clínicos, também chamados Estudos Clínicos, são pesquisas que
buscam respostas a uma determinada intervenção que deve ser controlada, a fim de
avaliar a sua segurança e eficácia. Em 2017, dos 77 estudos realizados com apoio da
Fundação, o Departamento de Medicina, Endocrinologia Clínica, foi o que teve o maior
número de Ensaios realizados, 12. Já o Departamento de Psiquiatria, com três Ensaios
Clínicos, teve o maior aporte financeiro, R$ 1.262.642,26, como indicado na tabela
acima.
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TABELA 5

A FapUnifesp é a responsável por executar a prova das Comissões de Residência
Médica e Residência Multiprofissional da Unifesp – Coreme e Coremu. Mais de 5 mil
candidatos participaram desses exames seletivos em 2017.

TABELA 6

19

O projeto da Rede SciELO assegura acesso à informação científica no Brasil. A
quantidade de trabalhos acadêmicos disponibilizado é expressiva. Dos artigos
publicados em periódicos brasileiros, 74% têm acesso aberto. De acordo com
informações da Fapesp, o Brasil é percentualmente, no mundo, o país que mais
disponibiliza, sem taxa de cobrança, a produção de artigos científicos. E esse fenômeno
se deve em grande parte à biblioteca virtual SciELO, que reúne 283 periódicos brasileiros
e por volta de mil de outros países.
A Rede SciELO surgiu como projeto da Fapesp em parceria com o Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciência da Saúde (Bireme). Sua expansão se
deu a partir do Chile, e outros países da América do Sul foram incorporados, bem como
Portugal, Espanha e África do Sul.
Ao longo dos anos de sua operação, a SciELO consolidou sua posição de
referência nacional e internacional em indexação e publicação online em acesso aberto
de coleções de periódicos científicos. Liderado pela Fapesp, o projeto contribui para o
avanço da pesquisa nacional por meio do aperfeiçoamento dos periódicos do Brasil.
Outras informações sobre o programa podem ser obtidas em seu endereço
eletrônico pelo: http://www.scielo.org.
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TABELA 7

O desenvolvimento de parcerias entre instituições de ensino e/ou pesquisa
nacionais e internacionais, Projetos Interinstitucionais, abre novas fronteiras do
conhecimento científico, melhora a qualidade da formação dos estudantes de pósgraduação e eleva a projeção científica nacional. São iniciativas que ampliam a
qualificação de seus participantes e intensificam a troca de experiência entre docentes,
técnicos e pesquisadores das instituições envolvidas.

Logotipo de instituições financiadoras de projetos de Cooperação Interinstitucional.
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TABELA 8

Em 2017, a Fundação executou 35 Eventos Científicos. Foram variados simpósios,
workshops, congressos, entre outras iniciativas desenvolvidas pela Comunidade
Acadêmica da Unifesp para aprofundar conteúdo, difundir ideias, refletir caminhos de
pesquisa.
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TABELA 9

Em relação às Despesas de 2017, exclusivamente da FapUnifesp (vide coluna 1
das tabelas abaixo), houve redução nos gastos com Infraestrutura, Encargos e Impostos.
Porém, houve aumento nos gastos trabalhistas para desligamento de funcionários,
refletidos no item de Salário e Beneficio (em que são incluídos dissídios).
Tabela10: Comparativo de Despesas 2017 vs. 2016

O rearranjo na Infraestrutura, nos Salários e Benefícios, nos Encargos e Impostos
indicam gastos menores para os anos subsequentes. É importante ressaltar a liminar
suspendendo o pagamento do INSS patronal a partir de 04/17, gerando economia de R$
300 mil em encargos e impostos.
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Em 2017, a Editora Unifesp ampliou seu catálogo de publicações. Mais de 100 títulos
foram editados, consolidando o seu trabalho editorial.
Como afirma a Reitora da Unifesp, Prof.ª Drª Soraya Soubhi Smaili, “A Editora da
Universidade Federal de São Paulo resulta de diferentes histórias que se entrecruzam
para a constituição do que hoje conhecemos como Unifesp.”
A iniciativa de construção de seu projeto, concebido em 2007 e criado em 2008,
surgiu no movimento da Unifesp de transformação e busca de uma nova identidade
como universidade plena.
A Editora Unifesp é expressão dessa universidade que busca novos horizontes e
passa a refletir a diversificação dos campos do conhecimento e das novas problemáticas
de pesquisa que se desenvolvem.
A Editora Unifesp busca, desde seu início, inspiração nas grandes editoras
universitárias do país e do exterior, e mantém elevado padrão de qualidade e de
profissionalismo na sua produção acadêmica. Seu catálogo, em rápido crescimento, é
construído de forma cuidadosa e dedicada, refletindo a riqueza de perspectivas
presentes na instituição.”
Em 2017, a Fundação aportou R$ 661.045,09, que foram revertidos para as mais
diversas necessidades da Editora.
São membros de seu Conselho Editorial
Membros internos:
•
•
•
•

Bruno Feitler (História, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Campus
Guarulhos);
Esther Solano (Relações Internacionais, Escola Paulista de Política, Economia e
Negócios, Campus Osasco);
Esper Cavalheiro (Ciências da Vida – Escola Paulista de Medicina, Campus São
Paulo);
Lara Cristina d’Ávila Lourenço (Psicologia/Psicanálise - Instituto de Saúde e
Sociedade, Campus Baixada Santista);
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•

Letícia Squeff (Artes - Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Campus
Guarulhos);
• Mauro Aquiles La Scalea (Ciências Exatas e da Terra – Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Campus Diadema);
• Valéria Petri (Ciências da Saúde - Escola Paulista de Medicina, Campus São
Paulo).
Membros externos:
•
•
•

Francisco Foot Hardman (Letras - Universidade Estadual de Campinas, Unicamp);
Gabriel Cohn (Sociologia - Universidade de São Paulo, USP);
José Castilho Marques Neto (Filosofia - Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho”, Unesp e Plano Nacional do Livro e Leitura/PNLL).
Quadro 6: Publicações da Editora Unifesp em 2017
Publicação

Autor (es)

Petróleo e Nacionalismo

Gabriel Cohn

Diálogo das Civilizações

Olgária Matos, Denise Milan e Javier Amadeo (orgs.)

Persona Poética e Autor Empírico na Poesia Amorosa Romana
Teoria Política Moderna
A História das Avós – Anos de Busca
Ensaios Interdisciplinares sobre o Renascimento Italiano
Implicações entre Homem e Natureza em Gabriel Tarde e Henri Bergson
Trauma Esquético...
Pandeiros e Bandoneones. Vozes Disciplinadoras e Marginais no Samba e no Tango
Cirandas do Brincar: Formações e Práticas...
Pedra e Sonho. A Construção do Sujeito Lírico na Poesia de Dante Milano

Paulo Sérgio de Vanconcellos
Atilio A. Boron (org.)
Avós de Praça de Maio
Alexandre Ragazzi, Patricia D. Meneses e Tamara Quírico (orgs.)
Rafael H. Teixeira
Erin H. Kimmerle e José Pablo Baraybar
Andreia dos S. Menezes
Andrea Jurdi, Carla B. da Silva e Maria Brunello (orgs.)
Luiz Camilo Lafalce

Relampejos do Passado: memória e luto dos familiares de
desaparecidos políticos da ditadura civil-militar brasileira

Amanda Brandão Ribeiro

Fantasmagorias da Modernidade: ensaios Benjaminianos

Aléxia Bretas

Reprodução da capa do livro A Maior Zoeira na Escola Experiências Juvenis na Periferia de São
Paulo, de Alexandre Barbosa Pereira, uma das obras finalistas do 59º Prêmio Jabuti 2017. O
livro concorreu na categoria Educação e Pedagogia. A Maior Zoeira na Escola discute as
relações de jovens da periferia de São Paulo entre si e com outros atores sociais. O autor
analisa como as experiências juvenis modificam e são modificadas por outras experiências
(escolares, territoriais, tecnológicas, de gênero, de classe social e de raça).
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Escritório de Apoio à Pesquisa
Em julho de 2017, o Escritório de Apoio à Pesquisa deixou de contar com o
suporte da FapUnifesp porque passou a ser vinculado diretamente à Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa. Seu nome também se modificou de EAP para EIAP, Escritório
Institucional de Apoio à Pesquisa.
O EIAP deu continuidade ao trabalho de atendimento à demanda da comunidade
de pesquisadores da Unifesp por suporte especializado para a gestão e administração
de projetos de pesquisa, desde a elaboração e encaminhamento, até a orientação na
execução e prestação de contas junto às agências de fomento.
Sua missão é proporcionar suporte à carga burocrática de responsabilidade dos
pesquisadores, orientando-os para que todas as etapas dos processos sejam realizadas
nos moldes exigidos pelas agências de fomento. E como objetivo, pauta-se na qualidade
de suas atividades, estabelecendo-se perante a comunidade de pesquisadores da
Unifesp como fonte de apoio institucional, com valorização do pesquisador e prestação
de consultorias direcionadas à otimização dos processos de obtenção e gerenciamento
de recursos para pesquisa, gerando incentivo à submissão de projetos e à produtividade
acadêmica. Outras Informações: http://eiap.sites.unifesp.br/index.php/pt/.
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Núcleo de Gestão de Pesquisa
(NGP)
O Núcleo de Gestão de Pesquisa iniciou oficialmente suas atividades em
janeiro de 2006 com a missão de gerenciar as pesquisas clínicas realizadas no
complexo do Hospital São Paulo | Escola Paulista de Medicina (HSP/EPM). Com foco
nas pesquisas clínicas, patrocinadas pela iniciativa privada, era constituído por
representantes da FapUnifesp, Unifesp e HSP.
Desde fevereiro de 2008, o gerenciamento do Núcleo de Gestão de Pesquisa
é realizado em conjunto pelo Hospital Universitário, da Escola Paulista de Medicina
(HSP) e a Fundação; e assim vem se mantendo.
O NGP integra-se à Coordenadoria de Ensino e Pesquisa do HSP, sendo o
“braço” desta que gerencia as pesquisas clínicas patrocinadas no complexo HSP/EPM,
cuidando das questões regulatórias, análises de contratos e dando suporte à
condução dos estudos em unidade de pesquisa própria.
Esforços foram feitos para ajustar a gestão da pesquisa clínica patrocinada no
complexo HSP/Unifesp. A Unifesp constituiu uma comissão para repactuar as normas
e gestão das pesquisas clínicas patrocinadas. Os principais pontos acordados foram:
➢

Os contratos devem conter o HSP, a FAP e a Unifesp;

➢

É imperativa a apresentação, pelo pesquisador, de um plano de trabalho que
aborde o planejamento dos recursos do projeto;

➢

Estabelecimento de uma câmara técnica, com representantes da comunidade
acadêmica da Unifesp e do HSP para acompanhamento e estabelecimento de
normas. Essa câmara é consultiva e não deliberativa;

➢

A Coordenadoria de Ensino e Pesquisa do HSP coordena o processo de gestão
da pesquisa clínica;

➢

A FAP faz a gestão financeira dos projetos;

➢ Todos os projetos devem ser aprovados na instância departamental;
➢ O Conselho Gestor do HSP representa a segunda instância institucional que
apreciará os projetos.
Em 2017, o Núcleo de Gestão e Pesquisa iniciou 46 Ensaios Clínicos, envolvendo
31 pesquisadores responsáveis por essa atividade, e 30 patrocinadores, entre
indústrias farmacêuticas e hospitais.
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Conselhos & Diretoria
Quadro 7. Conselheiros e Representantes
Conselheiros e Representantes
Reitor (a) - Presidente
Vice-Reitor - Vice-Presidente
Pró-Reitor (a) de Graduação
Pró-Reitor (a) de Planejamento
Pró-Reitor (a) de Gestão com Pessoas
Pró-Reitor (a) de Administração
Pró-Reitor (a) de Pós-Graduação e Pesquisa
Pró-Reitor (a) de Assuntos Estudantis
Peró-Reitor (a) de Extensão e Cultura

Profª Drª Soraya Soubhi Smaili
Prof. Dr Nelson Sass
Profª Drª Isabel Marian Hartmann de Quadros
Prof. Dr. Pedro Fiori Arantes
Prof. Dr. Murched Omar Taha
Tânia Mara Francisco
Prof. Dr. Esper Abrão Cavalheiro
Profª Drª Andrea Rabinovic
Profª Drª Raiane Patrícia Severino Assumpção

Membros Indicados pelo Consu (titulares)

Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado
Prof. Dr. Ivan Rodrigues Martin / Profª Drª Iara Rosa Farias
Profª Drª Janine Schirmer
Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas
Prof. Dr. João Valdir Comasseto / Profª Drª Vânia Rodrigues Leite e Silva
Prof. Dr. José Ivaldo Rocha
Prof. Dr. Mauricio Pinheiro de Oliveira
Profª Drª Rosana Aparecida Salvador Rossit
Prof. Dr. Sandro Braz Silva

Membros Suplentes

Prof. Dr. Ademir Baptista da Silva
Prof. Dr. Henrique Alves de Amorim
Profª Drª Ieda Aparecida Carneiro
Prof. Dr. Ivan Rodrigues Martin
Prof. Dr. Jorge Barcellos da Silva
Profª Drª Maria Magda Gomes F. Balieiro
Prof. Dr. Ronaldo Adriano Christofoletti
Prof. Dr. Sérgio Antonio Draibe
Profª Drª Vânia Rodrigues Leite e Silva

Representantes da Sociedade Civil

Frei Anacleto Luiz Gapski (Titular)
Olga Toshiko Futemma (Suplente)
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Quadro 8. Conselheiros Fiscais

Membros do Conselho Fiscal
Prof. Dr. Mauricio Pinheiro de Oliveira
(S. J. dos Campos)
Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva
(Guarulhos)
Profª Drª Caden Souccar
(São Paulo)

Quadro 9. Membros da Diretoria
Membros Diretoria FapUnifesp - 2017
Diretor (a) Presidente

Profª Drª Jane Zveiter de Moraes

Diretor (a) Vice-Pesidente

Profª Drª Vanessa Costhek Abilio

Diretor (a) Financeiro (a)

Profª Drª Bartira de Aguiar Roza

Diretor (a) de Ensino

Profª Drª Maria José da Silva Fernandes

Diretor (a) Administrativo

Profª Drª Ana Rojas Acosta

Diretor (a) de Pesquisa

Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas

Diretor (a) de Publicação

Profª Drª Cynthia Andersen Sarti
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