
 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus São Paulo 
  

Rua Botucatu, 740 – 5º andar – CEP04023-900 – São Paulo / SP 

 Tel.: (11) 5576-4200  
 

 

Audiência Pública – 1º de julho de 2015 

Alunos, diretoria/CSP e coordenação do NAE/CSP 

 

Decisões e encaminhamentos: 

1. A diretoria do CSP vai dar prosseguimento ao processo já iniciado de 

locação de veículos, por meio de ata de registro de preços, para os 

alunos em estágios do Hospital Vila Maria. Apresentar até 30 de junho 

uma estimativa da duração desse processo administrativo e previsão de 

início desse serviço. 

 1/07 – situação: pedido de compra realizado + atualizado orçamento + 

realizado cadastro no sistema 

 Após 5 dias úteis (6/07) – vai ser encaminhado para PRF (irá como 

urgência, com prazo estimado de 15 dias para retorno) 

 Final de julho – publicação (empresas se cadastram) 

 Após 12 dias corridos, define-se uma data limite – estima-se em torno de 

15/08 (Análise das propostas) 

 Empresa vencedora – análise de documentos/prazos para 

recursos/elaboração de contra-recursos (duração desta etapa - cerca de 

10 dias) 

 Definição da empresa – final de agosto 

 Documentos/indicação de recurso/assinaturas de contrato  

 Ordem de Início das atividades – estima-se para 2ª quinzena de 

setembro 

 

2. Dar prosseguimento ao processo de compra de vale-transporte para 

alunos que atendem aos critérios de vulnerabilidade já estabelecidos.  

 Diretoria do campus e NAE (Viviane) irão definir formulário de requisição 

do transporte para os alunos que já são bolsistas. O preenchimento 

deverá ser realizado no período de 6 a 8 de julho no NAE/CSP das 

8:00h às 13:00h (trajeto, número de dias necessários, etc). Com essa 
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informação, será necessário cerca de 10-15 dias para a compra (os 

bilhetes são nominais). Assim, esses alunos já cadastrados poderiam se 

utilizar desse benefício a partir de agosto. 

3. Discutir a ampliação desses critérios e a possibilidade de oferecer o vale 

transporte para todos os estudantes que requisitarem. Esses 

critérios/propostas deverão ser elaborados pela comissão de transporte 

em conjunto com o NAE/CSP e apresentadas na reunião do Conselho 

de campus São Paulo.  

 Consideramos que uma comissão menor seria mais ágil para esse 

trabalho, assim, propomos uma Comissão composta pelo NAE + 

diretoria campus São Paulo + 1 representante EPM + 1 representante 

EPE + representantes dos alunos (da Comissão de transportes e/ou 

CAs). Essa comissão tem a finalidade de elaborar um formulário para 

dimensionamento de necessidades (todos os alunos que precisarem 

devem preencher). Com base nessas informações deverá ser definida a 

proposta de ampliação (para todos ou apenas com alargamento dos 

critérios). A comissão vai definir período de aplicação/prazo para 

elaboração e apresentação da proposta – 2ª quinzena de agosto 

 

4. Questões específicas referentes aos estágios da Fonoaudiologia 

deverão ser analisadas pela diretoria do CSP e coordenadora do Curso 

de Fonoaudiologia, o que inclui apoio da diretoria do CSP para 

identificação de Unidades Básicas adequadas para o ensino ou 

transporte para algumas unidades.  

 Fono – foi já conversado e será marcada nova reunião com Profa.Ana 

Claudia para avaliar as dificuldades em relação às UBSs do município 

de São Paulo. Na audiência, os alunos colocaram que consideram que 

os estágios nas UBSs e as visitas eram muito produtivas. 
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