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Exercício 2021

Em 2021, comemoramos 76 anos de criação
da Fundação São Paulo, organização sem fins
lucrativos, comprometida com a educação, o
desenvolvimento social e em defesa da civilização
cristã, como consta de seu Estatuto, publicado
em 1945, princípios estes que coadunam com
os previstos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Na última década, fomos testemunha de um ciclo
bem-sucedido e de resultados positivos para
a nossa Instituição. Os indicadores do balanço
demonstram o empenho da FUNDASP em
manter a proposta de cuidar da sustentabilidade
financeira e da excelência acadêmica de suas
instituições mantidas, sem, contudo, abdicar de
sua função social. Obtivemos receita líquida de
R$512.755 milhões, o que significa um aumento
de 1,7% em relação ao ano anterior.
Nos dois anos de pandemia que, felizmente,
mostra sinais de declínio, mostramos
planejamento,
disposição
combativa
e
resiliência de todos em manter suas atividades
em uma nova proposta de vida. Continuamos
seguindo as orientações governamentais de
combate à Covid-19 e desenvolvemos ações
que priorizaram a saúde dos trabalhadores. Em
2021, contratamos a consultoria do Hospital
Sírio-Libanês, que nos forneceu orientações
para o retorno presencial seguro das atividades
acadêmicas e administrativas, as quais foram
supervisionadas pelo Grupo de Trabalho de
Retomada, que instituímos em 2020.
Ao final de 2021, sensibilizados pela perda de
funcionários, de seus familiares e de amigos, bem
como motivados pelos princípios orientadores do
Pacto pela Vida, decidimos erigir um monumento
em homenagem às vítimas da Covid-19 para
que nunca nos esqueçamos daqueles que
perdemos na pandemia. Para a realização desse
ideal, publicamos um edital de concurso público
denominado Vítimas do Covid-19: Pró-memória,
aberto a participação de alunos e professores
de cursos de arquitetura e urbanismo. Criamos
uma comissão julgadora para avaliar os projetos
artísticos apresentados que declarou vencedor o
projeto de autoria de Maria do Carmo Vilarino. O
projeto será instalado no campus Monte Alegre da
PUC-SP, em 2022, “em memória dos nossos que
tombaram vítimas do vírus e do descaso”.
Nas instituições de ensino, mantivemos a
concessão de benefícios aos estudantes bolsistas
integrais ProUni e FUNDASP. Investimos também
em infraestrutura tecnológica para melhoria de
velocidade da Internet, atualizamos licenças de
softwares para o retorno às aulas, bem como
investimos em protocolos de biossegurança.

A FUNDASP cumpriu a sua função social
promovendo projetos e ações direcionados
a populações vulneráveis, mais atingidas
pelas consequências da pandemia. Em 2021,
foram investidos R$16,8 milhões em projetos
sociais. Por intermédio do projeto Diagnóstico
Socioterritorial para a pessoa idosa na cidade de
São Paulo: construção de subsídios para a defesa
de direitos e para a capacitação de conselheiros,
comemoramos a obtenção do Selo Municipal
de Direitos Humanos e Diversidade, concedido
às entidades reconhecidas em boas práticas de
gestão da diversidade e promoção dos direitos
humanos.
Na área da saúde, as atividades desenvolvidas
pela DERDIC e pelo Hospital Santa Lucinda
foram fundamentais para a população mais
carente. Na DERDIC, foram realizados cerca
de 15.000 atendimentos clínicos na área de
audição e linguagem e 13.700 atendimentos
pelo Programa de Triagem Auditiva Neonatal, o
TANU.
No Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba,
83,16% dos atendimentos foram direcionados
ao SUS, percentual que se eleva a 92,7%
incluindo as ações desenvolvidas pelo HSL
em atendimento às políticas prioritárias do
Ministério da Saúde. Os dados demonstram
que cumprimos percentuais superiores aos
exigidos às entidades filantrópicas.
Para perspectivas futuras, continuaremos
buscando a sustentabilidade financeira e
o cumprimento da função social de nossa
Instituição. Procuraremos zelar pelo bemestar de toda a comunidade universitária,
continuaremos a implementar medidas que
favoreçam a permanência de estudantes,
baseando-nos no princípio de “nenhum aluno
fora da PUC-SP e do UNIFAI”, e a realizar
esforços que garantam a execução de nossos
projetos sociais.
A partir de 2022, vamos aderir ao Programa
Jovem Aprendiz, dando oportunidade a jovens
de 14 a 24 anos de ingressarem no mercado de
trabalho.
Seguiremos 2022 resilientes e esperançosos,
como é de nossa têmpora, cientes de
que aguardamos novas frentes de luta e
prontos estaremos para os embates que,
historicamente, nunca deixamos de participar.
Sigamos confiantes! Paz e bem!
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PERFIL ORGANIZACIONAL
A Fundação São Paulo – FUNDASP, pessoa
jurídica de direito privado, instituída em 10
de outubro 1945, é uma entidade sem fins
lucrativos, reconhecida como de utilidade
pública e filantrópica, portadora do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social,
que atua nas áreas de educação, saúde e
assistência social, tendo, ainda, o caráter cultural
e de pesquisa científica.
É mantenedora da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e do Centro Universitário
Assunção. Por meio de suas mantidas, propõese a atuar nos segmentos da educação, da
saúde, do amparo e do desenvolvimento social,
por meio de programas e atividades específicas
que se coadunam com valores voltados à justiça
e à dignidade humana, conforme disposto no
artigo 7º de seu Estatuto Social.
Com 76 anos de existência, a FUNDASP tem
sede e domicílio jurídico na capital do estado
de São Paulo. Atua no território nacional,
podendo manter unidades autônomas no
exterior, conforme dispositivos de seu estatuto.
Em 2021, consciente da necessidade de
internacionalização das instituições e de
posicionar-se no cenário internacional, criou um
setor de Relações Internacionais, pelo qual será
possível estabelecer parcerias com instituições
nacionais ou estrangeiras e internacionais,
visando à consecução dos seus objetivos
estatutários.
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OBJETIVOS
São objetivos da Fundação São Paulo, de acordo
com o disposto no Art. 7º de seu Estatuto Social:
 manter e dirigir a Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, com as unidades a
ela incorporadas a critério do seu Conselho
Superior;
 dirigir outras organizações de caráter
cultural, social e filantrópico, educacional
e de pesquisa científica, a critério do seu
Conselho Superior;
 promover o ensino superior, e em outros
níveis, em todas as suas modalidades,
inclusive nas áreas profissional e
tecnológica, estimulando a investigação, a
pesquisa científica e a extensão de serviços
à Comunidade;
 contribuir para a formação de uma cultura
superior adaptada à realidade brasileira e
informada pelos princípios da fé católica,
para o desenvolvimento da solidariedade
entre as democracias, especialmente no
campo cultural e social, em defesa da
civilização cristã.

PRINCIPAIS AÇÕES
JANEIRO
Divulga edital para oferta
de 105 bolsas FUNDASP
para cursos de
graduação da PUC-SP.

JUNHO

MAIO

Divulga Edital de Bolsas
FUNDASP para a oferta
de 180 bolsas integrais a
estudantes de cursos de
graduação da PUC-SP.

Cria Comissão de
Promoção e
Acompanhamento
de Ações do Fundo
Ser PUC.

OUTUBRO
Divulga Edital de Bolsas
FUNDASP para a oferta de
80 bolsas integrais a
estudantes de cursos de
pós-graduação stricto
sensu da PUC-SP.

Participa do Edital Público de
Seleção (Edital N. SMDHC
CPB/006/2021/SMDHC/CPI
mediante a inscrição do
Projeto Diagnóstico
socioterritorial da
Pessoa Idosa.

Assina Termo de
Compromisso firmado com a
Secretaria Municipal dos
Direitos Humanos e Cidadania,
que concede o Selo de
Direitos Humanos a
empresas e organizações do
terceiro setor.

Cria o Internacional
Relations Office IRO, setor de relações
internacionais.

Obtém Selo Municipal de
Direitos Humanos e
Diversidade, concedido a
entidades reconhecidas em
boas práticas de gestão da
diversidade e promoção dos
direitos humanos.

Cria a comissão
julgadora dos
projetos artístico do
concurso público
Vítimas do Covid-19:
Pró-Memória.

Publica Edital de concurso
público denominado Vítimas do
Covid-19: Pró-memória para
elaboração de projeto artístico a
ser erigido em memória às
vítimas da Covid-19.

NOVEMBRO
Divulga a primeira Newsletter
Radar FUNDASP, boletim
informativo quinzenal que aborda
notícias, estórias e conteúdos da
FUNDASP e de suas mantidas.

Divulga o resultado do
concurso público
Vítimas do Covid-19:
Pró-Memória.

DEZEMBRO

Protocola no MEC a
renovação CEBAS
(filantropia) para o
triênio 2022-2024.
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GOVERNANÇA
O modelo de governança corporativa da
FUNDASP está fundamentado nos princípios
da legalidade, impessoalidade, publicidade,
economicidade, transparência e eficiência, nos
termos do art. 7º de seu Estatuto. Seu principal
objetivo é viabilizar a atuação da Instituição e
de suas Mantidas de maneira responsável e
sustentável, com integral respeito à legislação
e aos normativos internos, especialmente os
Estatutos da FUNDASP, bem como Estatuto e
Regimento Interno de suas mantidas: a PUC-SP
e o UNIFAI.
A FUNDASP cumpre sua missão aplicando
integralmente os recursos arrecadados em
sua finalidade, não remunerando dirigentes e
prestando relevantes serviços à sociedade em
suas áreas de atuação.
Como entidade fundacional, presta contas de
suas atividades ao Ministério Público do Estado
de São Paulo – Curadoria de Fundações e é
auditada anualmente por uma auditoria externa
e independente, nos termos da lei.
A FUNDASP é administrada por um Conselho
Superior e um Conselho de Assessoria em
Administração de Finanças que, no desempenho
de suas funções, são apoiados por um Conselho
Consultivo, um Conselho Fiscal e uma Secretaria
Executiva, a qual exerce, por meio dos Secretários
8

Executivos, os poderes que lhes foram delegados
pelo Presidente do Conselho Superior da
Fundação São Paulo, atualmente o Cardeal Odilo
Pedro Scherer, Arcebispo Metropolitano de São
Paulo.
A FUNDASP tem como compromisso a busca
de práticas inovadoras que lhe permite implantar
e aperfeiçoar a sua gestão e seus processos de
trabalho com foco na integridade, na conduta
ética, na transparência e eficiência em todas
as suas áreas de atuação. Mantém um Setor
de Integridade e uma Ouvidoria, canais de
comunicação que estabelecem relação entre a
Instituição e suas mantidas.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Conselho Superior é o órgão máximo de
deliberação e administração da FUNDASP,
constituído pelo Arcebispo Metropolitano de São
Paulo, pelos Bispos Auxiliares da Arquidiocese
de São Paulo e o Reitor da PUC-SP, sua
mantida. Os membros têm período de mandato
correspondente ao de investidura em seus cargos.

COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS

José Eduardo Morato Mesquita
Maria Leonor Leite Vieira
Pedro Ribeiro do Valle

Conselho Fiscal
Presidente
Heleno Taveira Torres
Membros
Anna Maria Marques Cintra
Antônio Corrêa Meyer

Conselho Consultivo
Presidente
Cardeal Odilo Pedro Scherer
Membros
Angela Duarte Cardoso Alves

Conselho Superior

Arnaldo Hossepian			

Presidente

Carlos Alberto Di Franco		

Cardeal Odilo Pedro Scherer

Conselho de Assessoria em
Administração e Finanças
Presidente
Cardeal Odilo Pedro Scherer
 embros
M
Carlos Aparecido Teles Drisóstes
Domingos Zamagna

Composição referente a 2021

José Carlos Dias

Composição referente a 2021

 embros
M
Dom Angelo Ademir Mezzari
Dom Carlos Lema Garcia
Dom Carlos Silva
Dom Eduardo Vieira dos Santos
Dom José Benedito Cardoso
Dom Jorge Pierozan		
Dom Luiz Carlos Dias
Maria Amalia Pie Abib Andery

Composição referente a 2021

Compõe ainda a estrutura administrativa o
Conselho Fiscal, órgão de fiscalização financeira
e contábil, composto por três membros
indicados pelo Presidente do Conselho Superior,
e o Conselho Consultivo, órgão de consulta
e aconselhamento aos demais conselhos da
FUNDASP. É composto pelo Presidente do
Conselho Superior, seu presidente nato, o Reitor
da mantida PUC-SP e por cinco membros
escolhidos pelo presidente. O período de
mandato dos membros desses conselhos é
de dois anos, sendo permitidas reconduções
sucessivas, exceto para o Conselho Fiscal, que é
permitida apenas uma recondução.

José Carlos Stangarlini		

Composição referente a 2021

O Conselho de Assessoria em Administração e
Finanças é órgão de assessoria da FUNDASP e
do Conselho Superior, tendo por competência
colaborar na elaboração do planejamento da
organização financeira e administrativa da
Instituição. É composto pelo Presidente do
Conselho Superior, seu presidente nato, e por
seis membros escolhidos por ele.

Maria Amalia Pie Abib Andery
Venâncio Avancini Ferreira Alves

Os conselhos da FUNDASP, em cumprimento às
suas atribuições previstas no Estatuto, reuniramse para a realização de seis reuniões ordinárias,
conforme previsão em Agenda Estatutária
publicada anualmente.
Anteriormente à realização das reuniões, os
conselheiros recebem a pauta e os materiais
que serão tratados e submetidos à aprovação.
Nessas reuniões, são discutidas matérias afetas
à Mantenedora e às suas respectivas instituições
mantidas, bem como outros assuntos que
também podem ser levados à deliberação do
Conselho Superior, nos termos do Estatuto, tanto
nas sessões ordinárias como nas extraordinárias.
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No âmbito de sua competência, os conselhos
se reuniram para deliberar ou aprovar a
proposta de orçamento e o Plano de trabalho
das mantidas PUC-SP e UNIFAI para o ano
de 2021. Posteriormente, reuniram-se para
deliberar sobre o balanço anual da FUNDASP,
auditado e certificado pela Ernst Young Auditores
Independentes; os resultados líquidos no valor de
R$ 17,8 milhões, a ser incorporado ao patrimônio
da FUNDASP e aplicado na manutenção de seus
objetivos; e o balanço social, determinando a sua
divulgação em meio físico e eletrônico, dando
transparência e publicidade às ações filantrópicas
realizadas pela Instituição. Os conselhos se
reuniram ainda para aprovar os Relatórios de
Atividades da PUC-SP e do UNIFAI referentes
ao exercício 2020, a rerratificação do Estatuto
do UNIFAI e a elaboração do planejamento da
organização financeira da FUNDASP para o
exercício de 2022.

SECRETARIA EXECUTIVA
A Secretaria Executiva da FUNDASP é uma
instância de administração ordinária, a qual
exerce, por meio dos Secretários Executivos,
os poderes que lhes foram delegados pelo
Presidente do Conselho Superior da Fundação
São Paulo.
Compõem a Secretaria Executiva da FUNDASP
dois Secretários Executivos, nomeados pelo
Presidente do Conselho Superior, devendo agir
sempre em conjunto, pautados no Estatuto da
Fundação São Paulo e no Regimento Interno
e de Conduta Ética da Secretaria Executiva da
Fundação São Paulo. Além dos Secretários
Executivos, conta com uma Procuradora,
nomeada por procuração dos Secretários
Executivos.
Secretaria Executiva
João Júlio Farias Júnior

Secretário Executivo

José Rodolpho Perazzolo

Secretário Executivo

Procuradoria da Secretaria Executiva
Ana Paula de Albuquerque Grillo
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Procuradora

ASSESSORIAS E SETORES DE APOIO
A Secretaria Executiva mantém assessorias
e setores técnicos para a realização de suas
atividades. Conta com um Gabinete, para apoio
técnico e administrativo, e uma Consultoria
Jurídica, que tem como função assessorar
juridicamente a Secretaria Executiva no
cumprimento de seus objetivos estatutários, na
elaboração e análise de normas e instrumentos
jurídicos, bem como em negociações e débitos
financeiros de estudantes das instituições de
ensino mantidas por meio de seu Núcleo de
Conciliação e Cobrança.
A FUNDASP tem um conselho de gerentes,
órgão consultivo composto pelos gestores das
áreas da Instituição, em que são submetidas e
discutidas questões de ordem institucional, nos
limites da competência da Secretaria Executiva.

Os setores técnicos empenham-se em fornecer
orientação e soluções administrativas, financeiras
e de tecnologia para as áreas da Mantenedora e
atuam em interface com as mantidas. A área de
Recursos Humanos é responsável pela gestão
de pessoas e obedece a critérios estabelecidos
pela FUNDASP para os funcionários vinculados
diretamente à Mantenedora, aos vinculados às
mantidas e às unidades suplementares.
Mantém um encarregado para o tratamento
de dados pessoais (DPO), que tem o papel
de orientar os funcionários e os contratados
a respeito das práticas a serem tomadas em
relação à proteção de dados pessoais.
Em 2021, foi incluído na estrutura da FUNDASP
o Internacional Relations Office – IRO, setor de
relações internacionais para atender a premente
necessidade de internacionalização da instituição.

ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO SÃO PAULO
Conselho Superior
Conselho de
Assessoria em
Administração
e Finanças

Conselho
Consultivo

Conselho
Fiscal

Ouvidoria
Secretaria Executiva
Setor de Integridade

DPO

Procuradoria
Gabinete

Setores de Apoio

Assessorias

Assessoria
de Imprensa

Consultoria
Jurídica

Assessoria de
Desenvolvimento
de Projetos
Institucionais

Contabilidade

Controladoria

Divisão de
Infraestrutura
e Plano Diretor

Divisão de
Recursos
Humanos

Divisão de
Serviços
Administrativos
e Suprimentos

Divisão de
Tecnologia da
Informação

Gerência
Financeira

International
Relations
Ofﬁce

Núcleo de
Vestibulares
e Concursos
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TÍTULOS E CERTIFICAÇÕES
A FUNDASP é detentora de títulos e certificações
conferidas pelos poderes públicos em nível
federal, estadual e municipal em decorrência
da prestação de serviços à sociedade nas
áreas de assistências social, educação e saúde,
reafirmando o seu caráter e compromisso social.

 Utilidade Pública Municipal – SP – Declarada
de Utilidade Pública Municipal-SP por meio
do Decreto n. 10.539, de 25 de junho
de 1973, publicado no Diário Oficial do
Município de 26 de junho de 1973, retificado
em 26 de junho de 1973.

Em 2021, a FUNDASP obteve deferimento
dos processos de renovação de sua condição
de entidade filantrópica pelo MEC/SERES,
garantindo-lhe o CEBAS – Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, possibilitando o
contínuo exercício de suas atividades filantrópicas
e sociais. Ao final do mesmo ano, solicitou pedido
de renovação do certificado, em conformidade
com a legislação vigente, que se encontra sob
análise da SERES/MEC.

 Utilidade Pública Municipal – Sorocaba –
Declarada de Utilidade Pública Municipal
– Sorocaba-SP, por meio do Processo
n. 22.078/2008 (Lei n. 8.577, de 22 de
setembro de 2008), publicado no Diário do
Município de Sorocaba de 26 de setembro
de 2008, bem como Lei Municipal n. 11.093,
de 06 de maio de 2015.

 Utilidade Pública Federal – Declarada
de Utilidade Pública Federal por meio do
Decreto n. 661, de 8 de março de 1962,
publicado no Diário Oficial de 30 de março
de 1962.
1

 Utilidade Pública Estadual – Declarada de
Utilidade Pública Estadual por meio do
Decreto n. 36.360, de 8 de março de 1960,
publicado no Diário Oficial do Executivo
do Estado de São Paulo de 9 de março
de 1960.
1

• Título válido até 30.9.16, extinto pela Lei 13.204/15, que altera a Lei

13.019/2014.
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 Atestado de Registro junto ao CNAS –
É portadora de Atestado de Registro
expedido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, emitido em 9
de abril de 1996, decorrente do Processo n.
235.287/70, deferido em sessão realizada
em 13 de agosto de 1970.
 É portadora de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS,
concedido pela Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior – SERES,
por meio da Portaria n. 451, publicado no
Diário Oficial da União de 12 de novembro
de 2020.

 Certidão CEBAS –MEC – Certifica que a
Fundação São Paulo possui Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) ativo e regular, deferido
pelo processo n. 23000.0259/201596, por meio da Portaria n. 451, de 12
de novembro de 2020, emitida pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior SERES, cuja validade
se estende até a conclusão de análise dos
Processos nº 23000.040637/2018-71 e
nº 23000.034002/2021-31.
 Certificado de Inscrição – Conseas/SP –
Foi certificada pelo Conselho Estadual de
Assistência Social/SP, sob o n. 0093/SP/99.
 Certificado de Credenciamento de
Organização de Assistência Social – É
portadora de Certificado de Credenciamento de Organização de Assistência
Social, expedido pela Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social
– CRAS-Regional Lapa, da Prefeitura do
Município de São Paulo, sob registro n.
14.417.
 Registro no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA –
Entidade registrada no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
– Conselho Tutelar Vila Mariana, da
Prefeitura do Município de São Paulo, sob
n. CMDCA/357/94.
 Atestado de Filiação – Fehosp – Fundação
São Paulo – Hospital Santa Lucinda – É
portadora de Certificado de Filiação junto
à Federação das Santas Casas e Hospitais
Beneficentes do Estado de São Paulo –
Fehosp.
 Certificado de Inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social – COMAS/
SP – Está inscrita por meio dos Serviços
Socioassistenciais no Conselho Municipal
de Assistência Social de São Paulo/SP –
COMAS/SP
 Cadastro Pró-Social – Governo do Estado
de S. Paulo, Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social – SEDS – Está
cadastrada na Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social – SEDS, do Governo
do Estado de São Paulo, conforme Resolução
SEDS n. 002, de 22 de janeiro de 2015.

 Ato Declaratório – Previdência Social –
Instituto Nacional do Seguro Social – SP – Ato
Declaratório n. 21.002/006/2000, emitido pela
Gerência Executiva do INSS de São Paulo –
Lapa, que reconhece o direito à manutenção
da isenção da quota patronal previdenciária.
 Atestado de Regularidade e Aprovação
de Contas (SICAP) – Ministério Público
Estadual – Promotoria de Justiça
de Fundações da Capital – Atesta a
regularidade e funcionamento da Fundação
São Paulo e de suas obrigações perante o
Ministério Público Estadual, por intermédio
da Prestação de Contas do exercício
financeiro – SICAP.
 É
portadora
de
Certificado
de
Credenciamento Educacional, expedido
pela Secretaria Municipal de Educação –
DRE Pirituba, da Prefeitura do Município
de São Paulo, nos termos da Instrução
Normativa n. 29, de 17 de outubro de 2019.
 Certificado de Regularidade Cadastral de
Entidades CRCE – É portadora do Certificado
de Regularidade Cadastral de Entidades –
CRCE n. 0443/2013 – inscrita e aprovada no
Cadastro Estadual de Entidades – CEE, do
Sistema Integrado de Convênios do Estado
de São Paulo.
 Certificado de Regularidade Cadastral
(CENTS) – Possui Cadastro no CENTS –
Cadastro Municipal Único das Entidades
Parceiras do Terceiro Setor – Secretaria
Municipal de Planejamento, Orçamento e
Gestão.
 Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde – CNES – Está inscrita no Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde, do
Sistema CNES, do Ministério do Governo do
Estado de São Paulo, sob n. 2765942.
 Cadastro Nota Fiscal Paulista – SES – Está
inscrita no Cadastro Nota Fiscal Paulista da
Secretaria da Saúde, em conformidade com
a legislação vigente.
 É portadora do Selo Municipal de Direitos
Humanos e Diversidade, concedido por
meio de Termo de Compromisso firmado
com a Secretaria Municipal dos Direitos
Humanos e Cidadania.
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DESEMPENHO ECONÔMICO
A Fundação manteve a geração de superávit
líquido e continua gerando resultados
operacionais positivos, possibilitando a
continuidade de amortização de dívidas
contraídas em períodos anteriores. A
manutenção desse resultado operacional
decorre do constante planejamento e da eficaz
administração para enfrentar o futuro, bem
como manter e consolidar o bom desempenho
na educação superior, que se apresenta cada
vez mais competitiva.
A receita líquida operacional de 2021 foi de
R$512.755 milhões e apresenta acréscimo
de 1,7% quando comparada com o período
anterior. O resultado operacional foi de
R$58.085 milhões (R$74,3 milhões em 2020),
consequência das ações da Administração para
adequar os custos e despesas operacionais às
receitas captadas, que impactaram diretamente
no resultado operacional, demonstrando a
busca pela manutenção da sustentabilidade
econômica e financeira da Fundação.
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Para garantir níveis de resultado operacional
em volume suficiente para manutenção das
atividades, amortização da dívida, investimentos
e, sobretudo, da sustentabilidade, é necessário
manter medidas de controles financeiro e
operacional. No âmbito operacional, a Instituição
continua com a adoção de medidas para
adequação da estrutura operacional e de custos
ao atual volume de matrículas, considerando
as premissas contidas em seu planejamento
orçamentário.

ÉTICA E INTEGRIDADE
SETOR DE INTEGRIDADE
O Setor de Integridade atua na implementação
e revisão de políticas e processos de trabalho, a
fim de garantir a observância ao Código de Ética
e ao Programa de Integridade da Fundação São
Paulo, pelos setores que compõem a Instituição
e suas mantidas.
No exercício de sua atuação, o Setor de
Integridade realiza apurações internas,
avaliações e auditorias de conformidade, com
a finalidade de mapear os riscos em processos
operacionais e gerenciais, analisar a existência
de controles, registros e processos, bem como
busca aferir a conformidade e a mitigação,
para que a Instituição possa sanar e prevenir a
ocorrência de fraudes ou atos ilícitos.

Procedimento de apuração interna
No ano de 2021 o Setor de Integridade apurou
14 casos envolvendo reclamações e denúncias.

Acompanhamentos devido
à pandemia – Covid-19
O Setor teve participação da comissão do
Grupo de Retomada das Atividades Presenciais,
acompanhou a publicidade dos protocolos de
saúde e casos de pacientes com Covid-19 no
Hospital Santa Lucinda.
Acompanhou o Projeto Covid-2019 elaborado
Consultoria Sírio-Libanês, de modo a garantir a
conformidade de dados trazidos pela consultoria,
comprovando-os por meio de estudos e
pesquisas.

Programa de integridade
Foi criado um ambiente virtual, na plataforma
SharePoint, que, no ano de 2021, obteve 689
acessos pelas áreas mapeadas, de acordo
com os pilares do Programa de Integridade. O
ambiente virtual tem páginas explicativas sobre
a atuação do Setor de Integridade, informações
decorrentes do Programa de Integridade,
além das capacitações referentes à ética e
compliance, que são disponibilizadas em formato
de apresentação com registro de acesso.
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Nesse ambiente, há uma página dedicada
exclusivamente à gestão de processos, em que
é possível encontrar os processos de atividades
registrados pelos setores, assim como acessar
a página em que constam informações sobre
como avaliar riscos e realizar a gestão.

Acompanhamentos
de conformidade
Em 2021, o setor acompanhou os ajustes do
Sistema de Ouvidorias – OMD – Soluções para
Ouvidorias utilizados pela FUNDASP, PUC-SP,
Hospital Santa Lucinda e UNIFAI.
Foi responsável por acompanhar ações do Núcleo
de Pesquisas Tecnológicas – NPT/PUC-SP, para
verificação da conformidade, participou da
avaliação de conformidade do Manual do
Candidato e da equipe de gerenciamento e
acompanhamento da aplicação do vestibular
de verão da PUC-SP. Participou da equipe de
desclassificação de candidatos, para avaliação
de conformidade das diretrizes previstas no
Manual do Candidato.
Atuou em parceria com o DPO para avaliação
de Conformidade da Instituição com a LGPD
acerca das medidas a serem implementadas.
Além disso, analisou processos do Setor de
Contas a Pagar e avaliou a conformidade do
processo de prestação de contas do Setor de
Contabilidade.

Processos de atividades
Todos os Processos de Atividades mapeados e
aprovados pelos os gestores da PUC-SP e do
UNIFAI estão sendo revisados e atualizados,
considerando a Lei Geral de Proteção de Dados
– LGPD n. 13.709/2018.

OUVIDORIA
A Ouvidoria da FUNDASP foi instituída pelo
Ato da Secretaria Executiva da Fundação São
Paulo n. 03/2014. Possui Regulamento Interno,
publicado pelo Ato da Secretaria Executiva n.
05/2014 da mesma Fundação, disponível para
consulta no site da Instituição.
É um canal de comunicação institucional que
tem como objetivo acolher e tratar sugestões,
reclamações, informações, solicitações, elogios
e denúncias recebidas do público interno
e externo, mediar conflitos e colaborar no
aperfeiçoamento dos processos de trabalho da
FUNDASP e de suas instituições mantidas.
A Ouvidoria pauta seu trabalho no Código de
Ética e Conduta da Instituição, como também
segue as normas e políticas definidas pela da
Instituição, buscando um trabalho transparente
e eficiente. Pode ser acionada diretamente pelo
Sistema OMD Ouvidoria, disponível no site da
FUNDASP.
A Ouvidora da FUNDASP e das mantidas
realizaram reuniões com o DPO e Setor de
Integridade para tratar da Política de Privacidade.
Após discussões, além do código da demanda,
foi acrescentado ao sistema OMD a possibilidade
de envio de senha de acesso ao manifestante e
implantado o texto de privacidade no formulário
do sistema OMD, indicando o link de acesso à
Política de Privacidade.
Em 2021, a Ouvidora participou do curso
de Capacitação, do XXI Fórum Nacional
de Ouvidores Universitários e de Hospitais
de Ensino e do XXIV Congresso Brasileiro
de Ouvidores, promovido pela Associação
Brasileira de Ouvidores, além de estar inscrita
no Ouvidores em Ação.
Em 2021, foram registradas 299 manifestações
no sistema eletrônico da Ouvidoria (OMD),
conforme indicadores a seguir:
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Classificação das demandas recebidas

Forma de entrada

Classificação

Quantidade

%

Entrada

Quantidade

%

Reclamação

203

67,89%

Site

282

94,31%

Denúncia

44

14,72%

E-mail

17

5,69%

Informação

43

14,38%

TOTAL

299

100%

Sugestão

6

2,01%

Elogio

3

1%

TOTAL

299

100%

Tipo de manifestante
Manifestante

Quantidade

%

Aluno

193

64,55%

Responsável

34

11,37%

Anônimo

29

9,7%

Público externo

28

9,36%

Colaborador

8

2,68%

Sigiloso (manifestante disponível somente à Ouvidoria)

6

2,01%

Fornecedor/Empresa terceirizada

1

0,33%

299

100%

TOTAL

Quantidade de demandas por assunto
Assunto

Reclamação

Informação

Denúncia

Sugestão

Elogio

Atendimento de área administrativa

36

8

3

-

-

Bolsa de estudos

7

11

3

1

1

Contratos com a área privada

4

1

-

-

-

1

1

-

1

-

Melhorias na instituição

2

1

2

1

-

Negociação de débito

58

11

6

2

-

Outro

95

10

28

1

2

-

-

2

-

-

203

43

44

6

3

Dados Pessoais

– LGPD

Teatro Tuca
Total

Tempo de tramitação para encerramento
Dias úteis

Encerramento

Quantidade

%

01 a 05 dias

180

61,64%

06 a 10 dias

73

11 a 15 dias

Quantidade

%

Procedente

226

75,58%

25%

Não procedente

66

22,07%

12

4,1%

Em andamento

7

2,34%

16 a 20 dias

13

4,45%

Total

299

100%

21 a 30 dias

8

2,74%

Acima de 30 dias

6

2,05%

292

100%

Total

Entrada
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PROTEÇÃO DE DADOS
A FUNDASP reconhece a privacidade como
um direito fundamental e está empenhada
em garantir esse direito. Por isso, os trabalhos
iniciados em anos anteriores para garantir
a proteção de dados pessoais e cumprir as
legislações pertinentes tiveram continuidade
e foram ampliados os investimentos, a
abrangência dos trabalhos e áreas envolvidas.

Investimento
Houve investimento na aquisição de plataforma
de mercado para auxiliar em algumas frentes
específicas de proteção de dados e na contratação
de uma consultoria externa para identificar
as melhorias necessárias em segurança da
informação, tendo como base principalmente
as recomendações da ISO 27001 e Knowledge
Base (KBs) de configuração de equipamentos. O
processo de contratação ocorreu no final de 2021
e seus resultados serão obtidos e avaliados no
próximo ano.

Mapeamento de dados
Foi estabelecida parceria entre o Encarregado
pelo Tratamento de Dados Pessoais e o Setor de
Integridade para realizar o projeto de mapeamento
de dados e mapeamento de processos.
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Essa estratégia possibilitou a otimização do
levantamento de dados e processos que deverão
ser apresentados pelos setores da Mantenedora
e das mantidas. Com os recursos da plataforma
contratada, foi possível expandir exponencialmente
o mapeamento em comparação com o ano anterior.

Treinamento e conscientização
Fizeram parte da atividade de mapeamento de
dados pessoais o treinamento sobre os princípios
de proteção de dados pessoais, as exigências
da LGPD e esclarecimento de dúvidas dos
funcionários. Além de reforçar a conscientização
sobre a importância de proteção de dados
pessoais, essa abordagem foi fundamental para o
comprometimento dos envolvidos e a qualidade
dos dados levantados.

Orientações de adequação dos
tratamentos de dados pessoais
Os treinamentos e conscientizações, associados a
outras iniciativas, como envolvimento de gerências,
elaboração de documentações, revisão de
contratos e outros, contribuíram significativamente
para a aproximação dos funcionários com o
encarregado, aumentando assim as orientações

sobre as práticas a serem tomadas em relação ao
tratamento adequado nas operações de modo a
melhorar a proteção de dados pessoais, conforme
exigido no art. 41, §2º, III da LGPD.
Adequação de cadastros, medidas de segurança
em pesquisa de campo utilizando recursos
digitais, adequação do texto de termos e ciência,
formulários de pesquisas, compartilhamento de
dados pessoais, coleta de consentimento para
compartilhamento de dados foram algumas
medidas tomadas para a melhoria dessa proteção.

Atendimento de
solicitações dos titulares
Foram atendidas as solicitações dos titulares
de dados, de acordo com a definição dos art.
18 e 41,§2º,I da LGPD, que dizem respeito,
respectivamente, ao atendimento dos direitos
dos titulares e a prestar esclarecimentos a eles.

Revisão de documentos sob a ótica
de proteção de dados pessoais
Foram realizadas revisões de contratos e aditivos
com fornecedores em continuidade ao que
já havia sendo realizado no ano anterior, em
conjunto com a Consultoria Jurídica. A medida foi
adotada também aos funcionários, que tiveram
de assinar o termo aditivo ao contrato de trabalho
em atualização à Lei n. 13.709/2018, com redação
dada pela Lei n.13.853/2019.

Publicações
Foram publicados os seguintes documentos:
• Política de privacidade do UNIFAI;
• Política de privacidade das Ouvidorias.
Além diss, foi incluida uma cláusula de proteção
de dados e privacidade na inscrição da Educação
Continuada.

Contratação de fornecedores
Na contratação de fornecedores, foram
identificadas as empresas com melhores
condições de prestar o serviço desejado, com
base em pesquisa de mercado e recomendações
de especialistas. Dessa lista, houve cotação de
preço e solicitação às empresas para ajustes
no valor e na forma de pagamento, bem como
no escopo da contratação mantendo apenas os
serviços necessários à FUNDASP, possibilitando a
redução de valores e não contratação de serviço
não aplicáveis na instituição.
A aplicação dessas medidas possibilitou resultados
concretos, como a redução de 66% do valor da
primeira proposta apresentada pela empresa
responsável pela plataforma para auxiliar na
proteção de dados, que atualmente é a empresa
referência no mercado.
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GESTÃO DE PESSOAS
As atividades desenvolvidas pela equipe da
Divisão de Recursos Humanos (DRH) se embasam
no princípio de que a gestão de pessoas deve
atender às demandas definidas pela FUNDASP,
visando gerar valor no processo de transformação
e crescimento institucional e de suas mantidas:
PUC-SP e UNIFAI.
No desenvolvimento das atividades, busca-se
cumprir o orçamento estabelecido para a gestão
de pessoas, respeitada a diversidade presente nas
áreas acadêmica e administrativa.

Práticas trabalhistas
A FUNDASP é a responsável legal na contratação
do corpo técnico-administrativo, que compreende
os funcionários da Mantenedora, bem como das
instituições mantidas. É responsável também
pelo corpo docente, cuja política de contratação é
estabelecida pela FUNDASP em conjunto com a
mantida em que atua o docente.
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O corpo técnico-administrativo atua por regime
de trabalho parcial ou integral, de acordo com
as normas previstas na CLT e nas convenções
coletivas de trabalho. Predominantemente, em
ambas as instituições mantidas atuam profissionais
em regime de trabalho de 40 horas semanais
para realização de funções administrativas ou
gerenciais.
A variação do corpo técnico-administrativo e
do corpo docente atendeu à meta estabelecida
no orçamento da FUNDASP. Com base no
comparativo de 2020, registrou-se impacto
de 1,26% no quadro total de funcionários
administrativos e de docentes, ativos e afastados,
que atuaram na FUNDASP e nas instituições de
ensino.
Em 2021, a FUNDASP registrou em seu quadro
administrativo e docente o total de 2.938
funcionários.

Número de funcionários por titulação
PUC-SP/FUNDASP

UNIFAI

TOTAL

Grau de Instrução

Administrativo

Docente

Administrativo

Docente

Ensino Fundamental

108

-

8

-

116

Ensino Médio

674

-

14

-

688

Graduação

480

41

18

5

544

Especialização

191

60

3

6

260

Mestrado

49

256

-

33

338

Doutorado

6

875

-

32

913

Livre-Docência

-

79

-

-

79

Total

1.508

1.311

43

76

2.938

Ao final de 2021, a FUNDASP contabilizou 60 autônomos que atuaram como prestadores de serviço no
Hospital Santa Lucinda; 18 preceptores contratados para acompanhar residentes e alunos do internato
do curso de Medicina da PUC-SP e 125 residentes que cumpriram os programas de Residência Médica
promovidos pelo Hospital.
Proporcionou ainda 60 vagas para estágio e teve a participação de 582 profissionais que atuaram como
prestadores de serviço.

Diversidade e igualdade de oportunidades
A FUNDASP assegura em seu Código de Ética e Conduta a igualdade de tratamento em relação a todos
os colaboradores e alunos, não admitindo discriminação de qualquer natureza étnica, racial, religiosa,
de gênero, cultural ou, ainda, decorrente de idade, estado civil, deficiência ou orientação sexual. Abriga
funcionários de todas as etnias, pessoas com deficiência e promove a igualdade de gênero, bem como
oportunidades profissionais inclusivas.

Número de funcionários por cor/raça
UNIFAI

PUC-SP/FUNDASP

TOTAL

Cor / Raça

Administrativo

Docente

Administrativo

Docente

Amarela

12

16

-

-

28

Branca

1.224

1.264

25

67

2.580

Indígena

3

-

-

-

3

Parda

189

21

14

6

230

Preta

76

9

4

3

92

Não informada

4

1

-

-

5

Total

1.508

1.311

43

76

2.938
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A Divisão de Recursos Humanos acompanha as necessidades dos funcionários contratados pela cota
de pessoas com deficiência, em especial advindas das parcerias AACD, ADEVA e DERDIC, a fim de lhes
possibilitar crescimento profissional e aproveitamento em vagas internas.
São estabelecidas e promovidas ações diferenciadas para inclusão, valorização e retenção de pessoas
com deficiência, bem como é dada assessoria às chefias que possuem deficientes auditivos nas suas
equipes, com o apoio técnico da DERDIC.
Número de pessoas com deficiência
Deficiência

Administrativo

Docentes

TOTAL PCDs

Auditiva

54

9

63

Física

45

13

58

Mental

3

0

3

Visual

16

2

18

REAB

3

0

3

TOTAL

121

24

145

Nas instituições mantidas, o corpo docente e administrativo é composto, em média, de 56,5% de mulheres,
sendo 55% em cargos de chefia. Possui 24 docentes e 121 funcionários administrativos com deficiências
diversas.
Integram o corpo técnico-administrativo 6 profissionais especialistas em Libras – Língua Brasileira de
Sinais, que dão suporte aos alunos surdos em sala de aula, nos cursos das instituições de ensino mantidas,
e realizam a intermediação entre locutor e espectador surdo em eventos realizados na Instituição.
Corpo técnico-administrativo por gênero e faixa etária (ativos e afastados)
PUC-SP

UNIFAI

TOTAIS

Qtd.

%

Qtd.

%

Qtd.

%

Mulheres

976

64,7%

22

51,2%

998

64,3%

Homens

532

35,3%

21

48,8%

553

35,6%

Mulheres em cargo de chefia

62

59,6%

2

66,7%

64

59,6%

Funcionários negros

76

5%

4

9,3%

80

5,3%

Funcionários negros em cargos de chefia

3

0,2%

-

-

3

0,2%

Funcionários acima de 45 anos

592

39,3%

19

44,2%

611

39,4%

Funcionários com deficiência

119

8,1%

2

4,7%

124

8%

Porcentual de mulheres em cargos de chefia calculado pelo número de cargos existentes na Instituição.

Corpo docente por gênero e faixa etária (ativos e afastados)
PUC-SP

UNIFAI

Qtd.

%

Qtd.

%

Qtd.

%

Mulheres

628

47,9%

34

44,7%

662

47,7%

Homens

683

52,1%

42

55,3%

725

52,3%

Mulheres em cargo de chefia

106

51,7%

4

80%

110

52,4%

Docentes negros

9

0,7%

3

3,9%

12

0,9%

Docentes negros em cargos de chefia

2

1%

-

-

2

1%

1.115

85%

59

77,6%

1.174

84,6%

23

1,8%

1

1,3%

24

1,7%

Docentes acima de 45 anos
Docentes com deficiência

Porcentual de mulheres em cargos de chefia calculado pelo número de cargos existentes na Instituição.
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TOTAIS

Corpo técnico-administrativo por regime de trabalho (ativos)
Regime de trabalho/carga horária
INSTITUIÇÃO

Inferior 10h

10-19h

20-24h

25-29h

30-35h

36h

40-44h

17

12

56

11

115

415

882

-

-

22

-

1

-

40

FUNDASP/PUC-SP
UNIFAI

Corpo docente por regime de trabalho (ativos)
Regime de trabalho/carga horária
INSTITUIÇÃO

FTD

TP10

TP15

TP20

TP25

TP30

TP35

TI

FUNDASP/PUC-SP

112

114

126

105

104

141

137

335

1-10h

12-20h

30-40h

34

6

22

5-10h

15-20h

21-25h

26-30h

35-40h

5

16

6

9

6

UNIFAI

DERDIC

Recrutamento e seleção

Capacitação e Educação

O princípio para os processos de seleção e
contratação do corpo técnico-administrativo e do
corpo docente é estabelecido no Regulamento
de Processo Seletivo para Admissão de Pessoal
da FUNDASP. A contratação de funcionários
administrativos é feita com base na existência de
vagas na Mantenedora ou nas mantidas.

O Desenvolvimento de Pessoas tem por missão
fornecer subsídio para capacitar gestores e
funcionários, dando-lhes suporte às estratégias
estabelecidas em suas áreas por meio de
cursos, treinamentos e workshops. Gestores
e funcionários podem participar de cursos
de extensão promovidos pelas instituições
mantidas ou por entidades especializadas em
áreas correlatas às de atuação do funcionário,
com bolsa capacitação concedida pela
FUNDASP.

Em 2021, o Setor de Recrutamento e Seleção
analisou o montante de 16.196 currículos,
selecionando 626 pessoas (candidatos e
funcionários) para a participação em vagas
oferecidas pela FUNDASP em São Paulo e
Sorocaba. Foram realizadas 157 contratações
no ano, com média de 13 contratações por mês.
Houve 17 processos seletivos internos (aumento
de 55% em relação a 2020), proporcionando
crescimento profissional dos funcionários
administrativos por aproveitamento interno.
No que diz respeito à seleção e contratação do
corpo docente, os processos seletivos ocorreram
pela unidade solicitante para atender reposições
ou especificidades curriculares, por meio de
publicação de editais emergenciais ou por editais
aprovados pelas instâncias superiores e divulgado
pela DRH. Na PUC-SP, foram contratados 17
docentes para atuar em São Paulo e 19 docentes
para atuar em Sorocaba. No UNIFAI, foram
contratados 4 docentes.

Em 2021, a FUNDASP ofereceu ao corpo
técnico e administrativo 20 bolsas integrais para
o curso de especialização in company História
da África, Cultura e Relações Internacionais,
promovido pela mantida UNIFAI, com o objetivo
de oferecer aos participantes condições de
compreender o racismo estrutural presente
em nossas relações pelo estudo do presente
africano e do passado pós-colonial, em
consonância com as Leis n. 10.639/03 e
n. 11.645/08.
A FUNDASP destina verba orçamentária
às instituições mantidas para que docentes
realizem pesquisa, para capacitação, e
fomentem estratégias de ensino e aprendizagem
que contribuam para a qualificação do ensino.
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Nas unidades da FUNDASP e da PUC-SP, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho (SESMT) promoveu treinamentos para o uso de EPIs ao pessoal docente, administrativo e
discente dos cursos de graduação que retomaram as atividades práticas presenciais, bem como ao
pessoal administrativo da área de manutenção e laboratórios.
Número de participações em treinamentos e orientações
Bolsa Capacitação

Capacitação interna

Capacitação externa

FUNDASP

5

119

32

PUC-SP

5

2.763

1

9.090

4

19

2

Hospital Santa Lucinda
UNIFAI

Benefícios, serviço social e
assistência previdenciária
A FUNDASP mantém, vinculado à DRH, o
Departamento de Administração de Benefícios
para viabilizar a concessão de benefícios e
cumprir as exigências previstas em convenções
coletivas e acordos internos de trabalho. A
área também é responsável por questões de
segurança e higiene no trabalho.
A meta estabelecida pela área foi a de gerenciar
os benefícios existentes, visando à manutenção
da qualidade de prestação dos serviços e à
proposição de novos benefícios que atendam
às necessidades de colaboradores e de seus
familiares.
A FUNDASP concede benefícios além das
exigências das leis trabalhistas, de convenções
coletivas ou mesmo de acordos trabalhistas
celebrados entre a Mantenedora e os sindicatos
das categorias de seus empregados.
Aos funcionários são concedidos descontos
nas refeições oferecidas nos Restaurantes
Universitários nos campi das instituições
mantidas ou a opção de vale refeição com
desconto integral em folha de pagamento. Além
disso, é oferecido cartão alimentação e cestas
básicas para funcionários com remuneração de
até cinco salários mínimos paulista.
Em 2021, a FUNDASP garantiu planos de saúde
com subsídio total ou parcial que variam de
R$ 191,72 a R$ 1.021,61 a todos os empregados
que optaram pela utilização dos planos Amil,
Intermédica Sistema de Saúde, Sul América e
Unimed de Sorocaba. Além disso, ofereceu
complemento aos empregados afastados por
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auxílio-doença ou por licença médica especial,
com porcentagens proporcionais ao período de
afastamento, a fim de complementar a diferença
entre o salário e o benefício previdenciário pago
ao empregado.
A FUNDASP oferece incentivo à educação
para seus empregados e dependentes.
Mantém convênio com escolas de educação
infantil, ensino fundamental e médio em São
Paulo e Sorocaba que oferecem desconto em
mensalidades aos empregados da Instituição
que possuem filhos até os 7 anos.
Com o objetivo de promover a formação no
ensino superior, concede bolsas de estudo em
cursos de graduação e pós-graduação a seus
empregados e dependentes, mediante critérios
previstos em acordos internos de trabalho e
convenções coletivas, desde que respeitados os
horários contratuais.
Oferece também previdência privada, de livre
adesão, com a finalidade de proporcionar um
programa de benefício complementar àqueles
concedidos pela Previdência Social, bem como
empréstimo consignado por intermédio dos
bancos com os quais a FUNDASP mantém
relacionamento.

Assistência Previdenciária
Em 2021, a Assistência Previdenciária executou diversos procedimentos, entre os quais estão processos
de afastamentos de trabalho, concessão de auxílio-doença e aposentadoria. Foram atendidos 23
funcionários para encaminhamento ao exame médico de retorno, 3 ocorrências de Acompanhamento
de CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, mais de 20 atendimentos relacionados à
aposentadoria e 29 casos para orientação sobre auxílio-doença.
Média de benefícios concedidos
FUNDASP/ PUC-SP

UNIFAI

TOTAL

Refeições subsidiadas

1.913

10

1.923

Cestas básicas/vale alimentação

1.117

2

1.119

174

15

189

2.166

124

2.290

Auxílio-escola

194

-

194

Bolsas de estudo

100

8

108

Seguro de vida

258

-

258

Auxílio funeral

7

7

14

Previdência privada

27

-

27

Vale transporte
Planos de saúde subsidiados

Serviço Social
Na área de Serviço Social, duas assistentes sociais acompanham e orientam os colaboradores da
FUNDASP em questões relacionadas à vida profissional ou pessoal, prezando pela ética e pelo sigilo
profissional. Em 2021, devido às determinações de distanciamento social, impostas pelo governo do estado,
assistentes sociais atenderam e orientaram, de maneira remota, empregados da PUC-SP e UNIFAI:
Atendimentos realizados pelo Serviço Social
Modalidade de
Treinamento

São Paulo

Sorocaba

Atendimentos Covid-19

187

558

Trabalho de retomada

152

17

Auxílio-doença/licença médica especial

49

37

Acompanhamento familiar

15

147

Licença-maternidade

10

22

Licença-paternidade

6

2

Falecimentos de empregados

15

2

Falecimentos de familiares de empregados

52

22

Atendimentos Sul América Saúde / UNIMED

49

5

Atendimentos Grupo NotreDame Intermédica

195

17

Atendimentos sociais

132

23

Organização e realização de eventos on-line

6

6

Encaminhamentos para realização
de exames admissionais

20

0
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Bem-estar e qualidade
de vida no trabalho
O ano de 2021 foi marcado pelas diversas
atividades que envolveram a retomada ao
trabalho presencial. Valorizar a vida foi a missão
da FUNDASP, tendo como foco a prevenção e
os cuidados com a saúde do trabalhador.
Em parceria com os planos de saúde, empregados
com doenças graves foram monitorados, por
meio de indicadores de sinistralidade e de
contatos do Serviço Social com familiares,
sempre que necessário. Empregados com
doenças crônicas foram acompanhados pelo
controle e formalizações dos afastamentos por
atestados ou declarações médicas e casos que
envolviam pessoas do grupo de risco foram
acompanhados pelo médico do trabalho.
No decorrer do ano de 2021, professores e
funcionários da Mantenedora e das mantidas
participaram de eventos on-line, como palestras
e rodas de conversa, com especialistas
convidados que abordaram temas relacionados
à saúde e qualidade de vida.
Mês

Evento

Maio

Home Office e administração do tempo,
em comemoração ao Dia do Trabalho

Agosto

O impacto das emoções na saúde e
bem-estar, em comemoração ao
Dia Nacional da Saúde

Outubro

Prevenção ao câncer de mama,
pela conscientização ao movimento
Outubro Rosa

Novembro

Vamos falar sobre o Novembro Azul?,
pela conscientização do combate ao
câncer de próstata

Dezembro

Pessoa com deficiência: uma
reflexão sobre emoções, potenciais e
singularidades, em comemoração ao
Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência
Teatro de Sombras, em comemoração
ao Dia da Família

Saúde e segurança no trabalho
A Política de Saúde Ocupacional é definida como
um compromisso da Instituição na preservação
da saúde de seus empregados em consonância
com o Programa de Controle médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO.
26

Em 2021, o SESMT, na área de Medicina do
Trabalho e Saúde Ocupacional, atendeu 877
pessoas em consultas para exames admissionais,
periódicos, demissionais, encaminhamento ao
INSS e avaliação de retorno ao trabalho.
Na Engenharia de Segurança no Trabalho, os
profissionais que atuam nessa área seguem o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais da
FUNDASP. As ações realizadas em 2021 foram
centralizadas no controle e distribuição de EPIs
e ao controle dos equipamentos para prevenção
contra incêndios em todas as edificações da
FUNDASP, com a realização de testes mensais
em todo o sistema de proteção contra incêndios.

Enfrentamento à Covid-19
Desde de 2020, quando ocorreram as primeiras
manifestações e publicações das autoridades
públicas para o enfrentamento à Covid-19, a
FUNDASP cumpriu todas as recomendações.
Ao lado das medidas governamentais, criou um
grupo de trabalho para o enfrentamento da crise,
que continuou em atividade, tendo em vista a
crise sanitária que se estendeu até 2021.
A FUNDASP não optou por qualquer medida
governamental em relação à suspensão do
contrato ou redução de jornada de trabalho
de todos os seus funcionários, assumindo
mensalmente a remuneração de todos os
seus colaboradores, bem como daqueles em
condições especiais. A FUNDASP cumpriu
rigorosamente o recolhimento do período de
adesão do FGTS, exceto no período estabelecido
na Medida Provisória do Governo Federal
n. 1046/2021, que suspendeu o recolhimento do
FGTS no período de abril a julho, com retomada
do recolhimento a partir de setembro.
Na retomada das atividades presenciais,
contratou a consultoria do Hospital Sírio-Libanês
para orientar a Instituição e as mantidas quanto
aos protocolos de segurança, que resultou no
documento Projeto Covid-19 – Apoio à retomada.
O Grupo de Retomada da FUNDASP, criado em
2020, acompanhou o trabalho desenvolvido
pela consultoria do Hospital Sírio-Libanês, para
orientação e desenvolvimento dos protocolos
para enfrentamento à Covid-19.

A primeira versão do protocolo foi publicada em
agosto e realizadas atualizações sempre que
necessário. A versão atualizada do protocolo está
disponível em https://www5.pucsp.br/fundasp/
enfrentamento/Protocolos-Covid-19-Apoio-aretomada-atualizado-21.jan22.pdf.
Ações que priorizam a prevenção à saúde
do trabalhador foram tomadas pela DRH:
pesquisas de saúde foram enviadas a todos
os empregados; mapeamento de risco e
agendamento de avaliações presenciais de
saúde ocupacional foram feitos pelo Serviço
Médico; informações a respeito de prevenção
e redes de atendimento disponibilizadas pelos
convênios foram frequentemente divulgadas a
todos os colaboradores. O Serviço Social atuou
de maneira presencial e remota, atendendo e
orientando, caso a caso, os empregados de
São Paulo e de Sorocaba, com suspeita ou
diagnóstico confirmado de Covid-19.

apoio aos colaboradores e familiares que
apresentaram estresse, ansiedade relacionados
ao trabalho remoto ou ao adoecimento ou à
perda de entes queridos.
A DRH possui o Programa de Atenção Especial
a Gestante, destinado a acompanhar todas
as gestantes e orientar chefias no tratamento
desse grupo de profissionais. O Serviço
Social acompanhou 32 empregadas que se
encontravam em licença-maternidade e 18
gestantes que foram mantidas em licença
remunerada integral por atuarem no Hospital
Santa Lucinda, como ação preventiva à Covid-19.
A DRH atentou-se ao calendário de vacinação
contra a Covid-19 oferecida pelo SUS, incentivou
os colaboradores a se vacinaram e passou a
exigir os comprovantes de vacinação.

Em conjunto com o Serviço de Medicina
Ocupacional e a Clínica Psicológica Ana Maria
Poppovic da PUC-SP, o Serviço Social ofereceu
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GESTÃO DE FORNECEDORES
A FUNDASP orienta sua relação com os
fornecedores e prestadores de serviço com base
em princípios éticos e às práticas trabalhistas.
Nos processos de contratação de fornecedores
devem ser respeitadas as normas e políticas
regulamentadas por atos e documentos
institucionais como o Estatuto da Fundação São
Paulo, o Regulamento de Compra de Bens e de
Contratação de Obras e Serviços, o Código de
Ética e Conduta, o Programa de Integridade e a
Política Anticorrupção da Fundação São Paulo.
Segundo a Política Anticorrupção, a FUNDASP
compromete-se a exigir a inclusão de cláusula
anticorrupção e lavagem de dinheiro em todas as
suas contratações com quaisquer entes públicos
ou privados, nacionais ou estrangeiros, no âmbito
de seus inter-relacionamentos comerciais ou
institucionais. Nessa política, são estabelecidas
as diretrizes para o exercício de funções e de
atividades de relacionamentos institucionais e
comerciais de funcionários que atuam em nome
da Fundação, de suas mantidas e de unidades
suplementares.
No desenvolvimento de suas atividades, promove,
mantém, executa e apoia a aplicação de práticas
de fomento à responsabilidade social das
empresas, não utilizando, para qualquer atividade
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relacionada à execução dos serviços, mão de
obra infantil, observando estritamente a regra
prevista no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, exigindo que essa obrigação também
seja cumprida por seus subcontratados, e não
se envolvendo ou apoiando qualquer prática de
trabalho forçado.

Critérios para contratação de
fornecedores
Para a execução das contratações de
bens e serviços, com recursos públicos e,
excepcionalmente, privados, transferidos pela
administração pública direta ou indireta, por
organismos nacionais ou internacionais, são
adotados critérios e procedimentos exigidos e
estabelecidos em cada um dos instrumentos
jurídicos firmados entre a FUNDASP e o órgão
concedente, de acordo com a Lei n. 8.666/93,
Portaria Interministerial n. 424/2016 e suas
alterações, Lei n. 13.019/2014, entre outras.
A seleção e julgamento das modalidades
assemelham-se,
sendo
desclassificadas,
em geral, as propostas de preços que não
atendem as especificações técnicas, critérios,
objetivos e condições. Os instrumentos

convocatórios são publicados, de acordo com
a sua modalidade, em plataformas do Governo
(SICONV), no Portal da FUNDASP ou na
Plataforma de Compras. Em 2021, ocorreram
oito processos de bens e serviços, totalizando
R$241.610 mil, e 14 processos, entre bens,
serviços e insumos, totalizando R$2,6 milhões.
As publicações das contratações de bens
e serviços efetuadas pela FUNDASP com
recursos públicos são informadas no portal
da instituição, a fim de dar efetividade ao
princípio da ampla concorrência e publicidade,
conforme os ditames da Lei n. 13.979/20 (Lei
de Acesso à Informação) e, subsidiariamente,
às Leis Federais n. 8.666/93 (Lei de Licitações
e Contratos) e n. 14.1331/21 (Lei de Licitações
e Contratos Administrativos).
O Setor de Compras Privadas realiza seus
processos de cotações pela Plataforma
Paradigma, pela Plataforma GTPlan e pelo ERP
TOTVS, que é integrado a determinados setores
administrativos da FUNDASP, que auxiliam na
segmentação e auditoria dos processos.

e políticas que também são seguidas nos
processos de compras, regulamentadas por
atos e documentos institucionais.
Para as compras realizadas para o Hospital
Santa Lucinda, mantido pela FUNDASP,
os fornecedores apresentam documentos
obrigatórios, como autorizações da ANVISA,
licenças concedidas pelo Corpo de Bombeiros
(AVCB), licenças ambientais e certidões de
regularidade fiscal, que são controlados pela
plataforma de cotação de compras médicas
Apoio Cotações.

Produtividade realizada
Compras Privadas
Plataformas

Nº pedidos confirmados

Plataforma Paradigma

2.477

Plataforma GTPlan

1.013

ERP TOTVS

7.823

Total

11.313

As compras da FUNDASP são realizadas
de acordo com regras de mercado, sendo
necessária a apresentação de no mínimo três
cotações para cada pedido. Além de seguir as
regras de mercado, a FUNDASP tem normas
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
A FUNDASP mantém uma assessoria de
imprensa com o objetivo de divulgar informações
a profissionais que fazem parte de seu quadro
funcional e ao público relacionado a ela, direta e
indiretamente.
A página Fundação São Paulo Ativa e Solidária,
criada em 2020, foi atualizada com 12 conteúdos,
entre notas, comunicados que informavam alunos,
professores e funcionários sobre a suspensão
das atividades administrativas, a divulgação de
editais de bolsas de estudo, de eventos, como o
Centenário de Dom Paulo Evaristo Arns, que foi
grão-chanceler da PUC-SP de 1970 a 1998, de
mensagens da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil. No período de janeiro a dezembro a
página teve 27.377 acessos.
A conta no Instagram, utilizada com o objetivo de
ampliar a divulgação das ações e de assuntos
importantes relacionados à Mantenedora a
um maior número de usuários, apresentou os
seguintes números em 2021:

31 publicações
1.333 curtidas
338 seguidores
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Em dezembro, foram publicadas as primeiras
edições do Radar FUNDASP, boletim informativo
quinzenal da Fundação São Paulo.

O boletim é encaminhado por e-mail a todos os
colaboradores da FUNDASP e de suas mantidas,
assim como aos estudantes, podendo também
ser acessado pela página da Mantenedora.
A FUNDASP, como mantenedora de uma
das mais importantes universidades privadas
do estado, é citada em portais de notícias,
como o FRD, plataforma voltada a assuntos
relacionados a economia, em veículos de
comunicação como o jornal Folha de S.Paulo,
que publicou a reportagem Universidades
de elite reforçam ações para aumentar
diversidade e destacou as ações sociais
da PUC-SP para acesso e permanência de
estudantes com carência financeira. A matéria
teve a participação da presidente da Comissão
de Assuntos Filantrópicos da FUNDASP.

A FUNDASP mantém em sua página um espaço
para publicação de atos normativos, como forma
de divulgar as ações da Mantenedora e aquelas
decididas em conjunto com a Reitoria de suas
instituições mantidas. Estão disponíveis, na
íntegra, documentos relacionados a decisões,
nomeações e agendas, garantindo a todos os
colaboradores e à sociedade civil o acesso à
informação.

Em 2021, foram publicados 20 atos da Secretaria
Executiva da Fundação São Paulo; 3 atos
conjuntos com a reitoria da PUC-SP; 2 atos
conjuntos com a reitoria do UNIFAI; 2 atos do
presidente do Conselho Superior da Fundação
São Paulo e grão-chanceler da PUC-SP.
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TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
A DTI – Divisão de Tecnologia da Informação é a área
responsável por criar e manter políticas e condições
de funcionamento das atividades ligadas à tecnologia
da informação, que garantem o desenvolvimento
das atividades administrativas da FUNDASP e das
atividades acadêmicas e administrativas de suas
instituições mantidas.
Organiza-se por equipes que são responsáveis pelas
atividades de desenvolvimento e redes, suporte técnico
e audiovisual e por um núcleo de mídias, responsável
pela criação de conteúdos e peças para uso em redes
e mídias digitais e impressas.
No decorrer do ano de 2021, a DTI empreendeu
esforços junto às equipes para atender às necessidades
de seus usuários e dar apoio à administração da
FUNDASP, da PUC-SP e do UNIFAI.

Desenvolvimento
A equipe de desenvolvimento atuou para a melhoria
de informações e de processos, tornando-os mais
acessíveis e disponíveis, e implantou novos projetos,
conforme descrito a seguir:
 Implantação GTPlan via API;
 Implantação de novo modelo de matrícula via
Central do Candidato;
 Atualização API para nova versão Portal
Paradigma;
 Atualizações de versão TOTVS para atender
legislações vigentes e PEP do Hospital Santa
Lucinda;
 Realização de
financeiros;

melhorias

em

processos

 Atendimento de demandas para registro de
Plano de Ensino no RM/TOTVS.
Em 2021 foram abertos 3.615 chamados
relacionados a demandas TOTVS, Banco de Dados
e outros controles internos ou liberações nos
sistemas. Deste total, foram encerradas/solucionadas,
aproximadamente 95,4% das demandas de
desenvolvimento/TOTVS, 99,3% de banco de dados
e 98,4% de controles internos/liberações.
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Suporte
A equipe de suporte trabalhou para receber
as solicitações dos usuários, realizar
atendimentos de modo remoto ou presencial,
quando à comunidade (funcionários, alunos,
docentes, candidatos de processo seletivo, exalunos, autônomos). A seguir apresentam-se
as principais atividades realizadas pela equipe:
 Realização de suporte técnico aos
funcionários, professores e alunos em
demandas relacionadas à software e
hardware, além de demandas de acesso
ao portal, ambientes TOTVS, ambiente
Moodle e Office 365/Teams;
 Utilização de software de acesso remoto
para auxílio simples em equipamentos
particulares de funcionários.
 Preparação
para
empréstimo
de
equipamentos a 254 funcionários;
 Adequação dos equipamentos para uso
remoto – liberação por máquina.
 Configuração dos computadores para
serem ligados de forma remota (WOL) e/ou
automática em agendamento (BIOS);
Em 2021, foram aproximadamente 4.365
chamados técnicos realizados nas áreas de
Suporte, Telefonia e Impressão/Simpress,
8.051 e-mails respondidos pelo suporte
e mais de 2.607 e-mails específicos para
esclarecimento de dúvidas de portal TOTVS. A
área realizou cerca de 8.000 atendimentos via
whatsapp.

Laboratório de
Informática PUC-SP
A equipe de Laboratório de Informática
é responsável por atender as demandas
acadêmicas da PUC-SP, sobretudo para a
realização de atividades dos cursos e de eventos.
A equipe executou as seguintes atividades:
 Instalação de equipamentos Polycom Studio
para aulas híbridas e treinamento da equipe
de audiovisual;
 Suporte para a realização de 43 aulas
híbridas e para aulas presenciais do curso
de Fisioterapia;
 Instalação de nova imagem com sistema
operacional e demais softwares para
os computadores dos laboratórios de
informática;

 Ativação e controle pacote Adobe Cloud
utilizado pelos cursos de graduação e pósgraduação da PUC-SP;
 Gestão das Plataformas Streamyard, Zoom
e Youtube para transmissões de eventos.
Em 2021, 246 chamados técnicos foram
atendidos pela equipe de Audiovisual e
Laboratórios e realizadas 375 transmissões online durante o ano, com um total de 720 horas
de transmissões on-line, público superior a
42.300 pessoas.

Redes
A equipe de redes busca melhoria na
infraestrutura de rede para melhoria de
serviços e velocidade de Internet, dos
sistemas eletrônicos e, sobretudo, para a
segurança de informação. Em 2021, foram
atendidos aproximadamente 1.399 chamados
técnicos pela equipe e realizadas as seguintes
atividades:
 Aumento do link do campus Vila Mariana
de 50Mbit/s para 200Mbits e da Fundação
São Paulo de 30Mbit/s para 100Mbit/s;
 Aquisição e configuração de um novo link
de saída para Internet no campus Marques
de Paranaguá (PUC-SP) possibilitando um
link de backup;
 Unificação e melhoria da rede Wi-fi e
administrativa no campus Vila Mariana
(UNIFAI), reforçando o sinal com 10
antenas e substituição de HUBs por
aproximadamente 12 switches;
 Instalação de novo link de 100Mbit/s na
DERDIC, de 100Mbit/s no campus Ipiranga
e novo link de 200Mbit/s no campus
Santana (PUC-SP);
 Configuração de servidor para atender
novos projetos e de sistema para a realização
de eleições de chefia de departamento e
coordenação de cursos da PUC-SP;
 Troca de cinco switches no campus Vila
Mariana para melhorar performance da
rede de acesso;
 Instalação de switches no campus Vila
Mariana (UNIFAI) e nos campi Monte
Alegre e Ipiranga (PUC-SP), para atender
volta às aulas;
 Instalação de pontos de rede nos campi
Monte Alegre e Ipiranga (PUC-SP), e no
campus Vila Mariana (UNIFAI) para atender
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a volta às aulas presenciais e transmissão
de aulas remotas;
 Atualização do servidor EDUROAM (Wi-fi
Educacional), do servidor CAFe (Periódicos
Capes) e Instalação do sistema de biblioteca
Pergamum;
 Migração do sistema de revistas da PUCSP e da plataforma Paradigma;
 Implantação de sistema de criação de
credenciais automáticas para a utilização
dos recursos do Office365 para o uso dos
serviços na nuvem, evitando-se que a área
de tecnologia tenha acesso aos dados
sensíveis de usuário, cumprindo, assim, a
LGPD;
 Atualização do sistema captive e
implantação do protocolo de segurança
802.1x para a rede Wi-fi nas unidades, de
modo que a autenticação ocorra com as
credenciais do Office365;
 Implantação de serviço Totvs Gateway
Manager
que
permite
realizar
balanceamento de servidores de aplicação;
 Atualização do License Server da tOTVS,
do TSS/TOTVS (que se comunica com
a prefeitura e a Sefaz, responsável pela
emissão de NFs) e do TAF/TOTVS (que
comunica com o eSocial);
 Implantação de certificados openSource
(Letsencrypt) nos servidores web, gerando
economia na aquisição;
 Instalação de 22 computadores, webcam,
microfones e caixas de som, de 23
equipamentos com equipamentos Polycom
e de cabeamento de 37 salas de aula para
atividades de aulas remotas/híbridas;

 Mais de 6.700 atualizações realizadas em
sites, projetos e eventos, sendo PUC-SP:
4.000; PUC-SP/Educação Continuada:
1.600; Nucvest – Núcleo de Vestibulares e
Concursos: 250; e UNIFAI: 78;
 Cerca de 800 informativos diversos
enviados à comunidade universitária das
instituições mantidas pela FUNDASP;
 Mais de 700 e-mails da equipe de marketing
para criação e desdobramento de peças
digitais (em média cinco peças para cada
solicitação) para uso em redes sociais,
mídias impressas entre outras;
 Mais de 1.530 e-mails enviados à equipe
responsável pelo suporte ao ambiente
Moodle.
No campus Sorocaba, onde se encontra
instalada a Faculdade de Ciências Médicas
e da Saúde da PUC-SP e o Hospital Santa
Lucinda, as equipes da DTI realizaram as
seguintes atividades:
 Adequação do sistema TARGET WEB para
emissão de laudos na autópsia;
 Instalação de infraestrutura de som e
imagem para realização de aulas híbridas
nos cursos de Enfermagem e Medicina que
ocorrem nos laboratórios da faculdade;
 Implantação Sistema de senhas (SGA) na
recepção do HSL para usuários SUS;

 Substituição de cinco equipamentos
Access Point para melhoria da rede Wi-fi
no campus Vila Mariana (UNIFAI);

 Adequações em telefonia, rede e impressão
na ala térreo do HSL para atender pacientes
com suspeita ou confirmados de Covid-19;

 Distribuição dos equipamentos (All-in-one)
emprestados aos alunos do campus Vila
Mariana (UNIFAI);

 Início da Implantação
Eletrônico PEPRM.

 Atualização de sistemas Sophia, Contimatic
no campus Vila Mariana.

Núcleo de Mídias Digitais
O Núcleo de Mídias s Digitais é responsável
pela criação de conteúdos e peças para uso em
redes e mídias digitais e impressas, garantindo
a eficiência de comunicação na FUNDASP
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e nas instituições mantidas. No decorrer de
2021, a área realizou atualizações em sites,
criou peças e encaminhou informativos à
comunidade universitária, como a seguir:

do

Prontuário

INFRAESTRUTURA
A DIPLAD – Divisão de Infraestrutura e Plano
Diretor, responsável pela infraestrutura, realizou
a manutenção geral nas instalações elétricas,
hidráulicas, prediais e de jardinagem nos prédios da
FUNDASP, bem como desenvolveu projetos para a
revitalização nos campi da mantida PUC-SP e do
UNIFAI.
A FUNDASP realizou um concurso público para
escolha de um projeto artístico em homenagem
destinada, de forma direta, aos colaboradores da
Instituição e às suas famílias e de forma indireta,
a todos os brasileiros que perderam suas vidas.
A DIPLAD participou de todas as etapas desse
concurso na elaboração do edital em parceria com
a Consultoria Jurídica e na gestão dos documentos
dos candidatos que participaram do concurso
Monumento às Vítimas da Covid-19.
No Prédio da FUNDASP, foi elaborado o projeto
e planejamento para a instauração do setor de
relações internacionais, adequação de espaço físico
das áreas de Contabilidade e Controladoria, bem
como manutenção civil, elétrica, hidráulica e das
áreas ajardinadas.
Em razão de obras do metrô para a construção da
Linha 6-Laranja, foram realizadas vistorias cautelar
nos imóveis FUNDASP lindeiros à obra, bem como
verificação técnica e acompanhamento da instalação
dos marcos de monitoramento da estrutura na Sede
FUNDASP.
Nos campi das mantidas PUC-SP e UNIFAI foram
realizadas adequações físicas de segurança à
Covid-19 conforme Protocolo do Hospital SírioLibanês para retomada das atividades presenciais.
A DIPLAD foi responsável por realizar projetos de
reforma e adequação nos campi das mantidas.
Nos campus Monte Alegre – PUC-SP, coordenou o
processo no CONPRESP de recuperação do Edifício
Cardeal Motta, construído na década de 1940.
No campus Marquês de Paranaguá, instalado no
centro de São Paulo, deu-se seguimento ao projeto
de revitalização da calçada e do muro externo e
entrada. Além disso, foi executada pintura da fachada
e substituição de refletores na portaria e iluminação,
plantios de grama nos canteiros da calçada.
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No campus Ipiranga foram realizados reparos de
pintura e instalação de câmeras de segurança,
manutenção geral nas instalações elétricas,
hidráulicas, prediais e de jardinagem.
No campus Sorocaba feita a manutenção dos
laboratórios de Biomateriais, de Parasitologia
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde.
No Hospital Santa Lucinda, foram elaborados
projeto e planejamento para a implantação do
Centro de Parto Humanizado Santa Dulce dos
Pobres. Efetuada manutenção preventiva na
cabine primária, do grupo gerador e elaborado
Projeto de climatização da UTI do HSL.
Na DERDIC, unidade suplementar, foi conduzida
a reforma com mudança de uso para sala de
integração
sensório-motora,
manutenção
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periódica do sistema de climatização, bem
como manutenção civil, elétrica, hidráulica e
nas áreas ajardinadas. Elaborado projeto para
reforma de banheiros do Instituto Educacional
São Paulo – IESP.
No campus Vila Mariana – do UNIFAI, foi efetuada
reforma na fachada interna, substituição dos
refletores de LED, adequada a infraestrutura
para instalação dos equipamentos de tecnologia
para atividades acadêmicas presenciais;
manutenção geral nas instalações elétricas,
hidráulicas, prediais e de jardinagem.

PRÁTICAS AMBIENTAIS
Preocupada com questões relacionadas ao
meio ambiente e aos recursos naturais, em 2016
a FUNDASP deu início ao desenvolvimento de
atividades de Consultoria de Gestão Ambiental
orientando ações a serem praticadas nas
diversas edificações sob sua responsabilidade.
A FUNDASP preocupa-se com a redução de
geração de resíduos e preservação do meio
ambiente. Por isso, em 2021, os trabalhos
centralizaram-se na continuidade das ações
previstas no Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS,
coordenado pelo SESMT, que se orienta por
plano de descarte específico para serviços de
saúde.
Nos diferentes setores da FUNDASP ocorre a
integração das áreas administrativas voltadas
para a sustentabilidade ambiental. Esses setores
norteiam-se pelo a Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.
Nos planos, são previstos realização de
treinamentos e auditorias, recursos financeiros
para a aquisição de dispensers adequados a
cada espécie de resíduo e de modernização do
abrigo de resíduos do Hospital Santa Lucinda,
bem como os gerados nos campi das mantidas.
A FUNDASP possui protocolos para o
procedimento de descarte dos diferentes tipos de

resíduo da categoria Classe I – tóxicos e resíduos
inertes – Classe IIB, gerados pelas mantidas,
que são encaminhados aos diretores de cada u
dos campi da instituição, conforme fluxograma
para descarte. Possui também a Política de
Reutilização de Mobiliário e Equipamentos de
Informática, que prevê a realização de leilões do
material de informática, sob a responsabilidade
da DTI. Em 2021, não foram realizados leilões.
Por meio da Política de Controle de Pragas, são
realizadas ações regulares para controle de
pragas nos espaços da FUNDASP e de suas
mantidas, bem como orientações aos diretores
de campi e seus auxiliares sobre a conduta a ser
adotada para cada caso.

Resultados da política de gestão de
resíduos
A restrição social imposta por decreto do governo
estadual e a realização de trabalhos remotos
intercalados com regime presencial permitiu a
adoção de rotinas eletrônicas que impactaram
substancialmente no consumo de três grupos
que utilizam recursos naturais em suas matériasprimas: papelaria, conservação, limpeza e copa,
gerando não só uma economia de R$ 734.949
mil, mas também de redução de resíduos,
contribuindo para o impacto ambiental.
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Houve redução 6,5% de resíduos comuns, de 5,5% de resíduos infectantes e ampliação de 8% de
resíduos recicláveis em relação às pesagens efetuadas em 2020.

Indicadores de Gestão de Resíduos nas
Instituições Mantidas

Resíduos comuns

2.208,4m3 de resíduos
sólidos (incluindo recicláveis)
descartados em 8 unidades

Resíduos tóxicos
(Classe I)

2.732 lâmpadas descartadas
40 detectores de fumaça,
encaminhados ao IPEN
– Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares
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Resíduos inertes
(Classe II-B)

48 caçambas estacionárias

Reutilização de
equipamentos de
informática

Não houve realização de
leilões

Controle de pragas

240 eventos de dedetização

Indicadores de Gestão de Resíduos
FCMS e Hospital Santa Lucinda (em Kg)
HSL

FCMS

Resíduos comuns

255.901,60 2.022,40

Resíduos infectantes

62.529,80

Resíduos recicláveis

Papel/
Papelão

10.735,77

Plástico

4.14,23

INSTITUIÇÕES
MANTIDAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE SÃO PAULO
A PUC-SP, criada por iniciativa de Dom Carlos Carmelo
de Vasconcelos Motta e de católicos leigos, constituiuse, inicialmente, como Universidade Católica, tendo sido
reconhecida pelo Decreto n. 9.632, de 22 de agosto de
1946. Posteriormente, em 25 de janeiro de 1947, recebeu
do Papa Pio XII o título Pontifícia e, em 11 de fevereiro,
teve seu Estatuto aprovado. É credenciada para a oferta
de cursos superiores a distância e recredenciada por meio
da Portaria n. 622, de 27 de maio de 2012, mantendo o
conceito 4 no Índice Geral de Cursos (IGC). É qualificada
como Instituição Comunitária de Educação Superior
(ICES), pela Portaria n. 666, de 05 de novembro de 2014,
da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior, do Ministério da Educação.
A PUC-SP é uma Universidade com tradição no
desenvolvimento científico, cultural e humanístico em
âmbito local, regional e nacional, caracterizada por atividades
acadêmicas flexíveis, com referências na excelência e
qualidade acadêmica e na produção de conhecimento,
buscando relevância internacional e interagindo com a
sociedade por meio de seu comprometimento com a
democracia, a cidadania e a justiça social.
Com o apoio de sua mantenedora, a Universidade continua
mantendo o seu compromisso com a construção e a difusão
do conhecimento, a discussão de alternativas e soluções
para os temas socialmente relevantes e a prestação de
serviços à comunidade por meio de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, essa última realizada principalmente
pelas unidades extensionistas e suplementares que
prestam serviços de saúde, assistência social e assistência
jurídica, como ocorre com os atendimentos realizados
pelo HSL, pela Clínica Psicológica, pela DERDIC e pelo
Escritório Modelo.
A Reitoria, atendendo às determinações oficiais, manteve
suspensos as aulas e eventos acadêmicos presenciais,
substituindo-os pelas atividades remotas.
Vários setores administrativos, a Reitoria e, a Divisão de
Tecnologia da Informação (DTI) continuaram trabalhando
nos campi alocando computadores e sistemas de conexão
para a execução e viabilização do trabalho administrativo e
acadêmico remotamente.
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Em 2021, a PUC-SP teve 5 cursos de graduação estrelados no Guia da Faculdade 2021, feito em parceria
do jornal O Estado de S. Paulo e a Quero Educação.
No Ranking internacional elaborado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS), em sua mais
recente divulgação, o Ranking das Universidades de 2021-2022 colocou a PUC-SP entre as 10 melhores
instituições brasileiras. Ao todo, a consultoria analisou 1.300 universidades do mundo todo.

Cenário da PUC-SP
04
10
39
29
45
34
154
10.433
2.631
3.377
1.267

campi
Faculdades
Cursos de Graduação
Programas de Pós-graduação stricto sensu
Cursos de Especialização
Residência Médica
Cursos de Extensão
Alunos na Graduação
Alunos na Pós-Graduação stricto sensu
Alunos em especialização e extensão
Professores

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO
O Centro Universitário Assunção – UNIFAI é oriundo das Faculdades Associadas Ipiranga (FAI) e
tem sua sede na cidade de São Paulo. Foi fundado e mantido pelo Instituto Educacional Seminário
Paulo, sociedade civil, sem fins lucrativos. Em 2017, o Conselho de Curadoria deu seu assentimento
para a FUNDASP agregar a seu patrimônio os prédios do UNIFAI, que passou a ser mantido pela
mesma fundação.
Constitui-se como Instituição Particular Comunitária e Confessional de Ensino Superior, credenciada
pelo Decreto de 06 de julho de 2000 e recredenciada pela Portaria n. 230 de 07 de fevereiro de
2017. O processo de Recredenciamento do Centro está tramitando no sistema e-MEC e o conceito
do Índice Geral de Cursos – IGC: 3. Em 2020, o Centro Universitário Assunção foi credenciado para
ofertar cursos na modalidade em EaD, por meio da Portaria n. 122, de 02 de março de 2021.
No mesmo ano, realizou adequações no campus devido ao surgimento e disseminação pandêmica
de Covid-19. Essas adequações ocorreram nos setores para retorno ao trabalho presencial, em
conformidade com o Protocolo de Enfrentamento à Covid-19 da FUNDASP, elaborado pela consultoria
do Hospital Sírio-Libanês, com objetivo de elaboração de um protocolo de biossegurança para o
retorno parcial de suas atividades.

Cenário do UNIFAI
01
09
12
611
202
64
40

campus
Cursos de Graduação
Cursos de Especialização
Alunos na Graduação
Alunos em especialização
Professores

LABÔ - LABORATÓRIO DE POLÍTICA,
COMPORTAMENTO E MÍDIA
No ano de 2021 o Labô consolidou-se como um
espaço importante na busca pelo conhecimento
tanto por seus pesquisadores, coordenadores,
quanto para público em geral que frequenta
as aulas abertas, os cursos, as Bibliotecas
Labô, entre outras atividades realizadas.

Crescimento nas mídias sociais
Em 2021, houve crescimento do Labô nas mídias
sociais, demonstrando o alcance das atividades
do laboratório no cenário nacional e internacional.
 Instagram: de 10.606 seguidores (início de
janeiro) para 12.647 (final de dezembro de
2021), representando um crescimento de
19,24%.
 Facebook: de 3.959 curtidas e 4.908
seguidores para 4.701 curtidas e 5.902
seguidores, representando um aumento de
20,25% de seguidores na rede social.

Ensino e pesquisa
O Labô tem cadastrados 17 grupos de pesquisa,
que alcançam 21 coordenadores e 355
pesquisadores que discutem temas relacionados
à arte, ética, filosofia, história, política e religião.
Pelo Zoom, foram transmitidas aulas abertas,
seminários internos, minicursos, totalizando 31
atividades promovidas por coordenadores e
professores.

Biblioteca Labô
A Biblioteca Labô é um convite à leitura por
meio de um bate-papo sobre grandes obras
literárias nacionais e internacionais. As conversas
foram apresentadas ao vivo pela página do
Facebook ou pelo offlattes. Foram discutidos
por coordenadores e pesquisadores 46 livros de
diferentes autores clássicos e contemporâneos.

previsto no regulamento do Labô, com a inscrição
de seis pesquisadores que realizarão estágio até
março de 2022.

Parcerias
No Labô foram realizados dois eventos em
parceria com o Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica Portuguesa.

Desempenho anual
O desempenho anual em 2021 demonstra o
notório crescimento do LABÔ desde a sua
criação, em 2019.
O desempenho anual demonstra que o nosso
objetivo tem sido alcançado paulatinamente, que
é o de gerar conhecimento público e institucional
de alto nível e de livre expressão e ser uma
instância produtora de reflexão e pesquisa, com
diálogos com outras instituições produtoras
de conhecimento e, não obstante, produzindo
conhecimento livre, autônomo, ágil à sociedade
para que seus integrantes possam, de modo
qualificado, compreender o mundo em que
vivem.
Desempenho anual
2021

2020

2019

Posts/páginas
publicados

207

222

18

Visualizações

95.942

80.576

4.049

Visitantes

44.825

35.888

1.511

45

71

18

Autores

Entre março e agosto, o Labô Lectures promoveu
sete palestras, com pesquisadores internacionais.
Além disso, foram oferecidos cinco cursos de
extensão com o apoio da educação continuada da
PUC-SP.

Estágio de pós-doutoramento
Além da oferta de cursos de extensão, em março
de 2021 teve início o estágio pós-doutoral, como
41

UNIDADES
SUPLEMENTARES
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA
COMUNICAÇÃO – DERDIC
A DERDIC é uma unidade com coordenação
administrativa própria, subordinada à Fundação São
Paulo. Como Unidade Suplementar da PUC-SP, é
vinculada academicamente à Faculdade de Ciências
Humanas e da Saúde da PUC-SP, mantida da
FUNDASP, e atua em dois eixos: saúde e educação.
Missão: “educar surdos, prestar atendimento e
tratamento a pessoas com alterações de audição,
voz e linguagem, formar profissionais e realizar
pesquisas, para que todos os envolvidos nas atividades
institucionais possam assumir o papel de agentes de
transformação social”.
Valores: “respeito e valorização a singularidade e à
diversidade, coragem, ação educativa, atendimento
humanizado, notoriedade profissional, transparência,
compromisso, fidelidade à missão, coerência”.
A DERDIC possui o Instituto Educacional São Paulo
(IESP) – Escola de Educação Bilíngue para Surdos,
que oferece bolsas de estudo 100% gratuitas a todos
os estudantes, a Clínica de Audição, Voz e Linguagem
“Prof. Dr. Mauro Spinelli” e o Centro de Audição na
Criança (CeAC), que desenvolvem ações e serviços
na área da saúde, em parceria com a gestão municipal
para atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Instituto Educacional São Paulo – Escola
de Educação Bilíngue para Surdos – IESP
No Instituto são oferecidos cursos regulares de
Educação Infantil a crianças surdas com ou sem
sequelas associadas (comprometimento motor,
síndromes, autismo etc.) por meio de atendimento
especializado escola-clínica na Educação Infantil.
No Ensino Fundamental I e II, organizado de 1º ao 9º
Ano, de acordo com a legislação vigente, orienta-se
pelas Filosofias socioconstrutivista e interacionista
e na Educação de Surdos, pela filosofia bilíngue
para surdos, tendo como proposta metodológica
as metodologias ativas e o plano educacional
individualizado. Em 2021, estiveram matriculados 80
alunos, com bolsas integrais concedidas de acordo
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com a Lei n. 12.101/2009, referente à certificação
de entidades beneficentes de assistência
social, revogada pela Lei Complementar n. 187,
publicada em dezembro do mesmo ano.
A escola oferece ainda programa de
Acessibilidade em Libras e programas
Educacionais complementares, como a seguir:
Escola da Família: A escola, por meio desta
proposta, ofereceu aos pais e professores Curso
de Libras, tendo 32 participantes, e Oficina
Pedagógica de Libras, com 26 participantes,
que foram realizadas pelo Facebook.
Programa de Acessibilidade (Libras): criado
com o objetivo de colaborar com a comunidade
surda e ouvinte, nas ações desenvolvidas
em prol da criação de melhores condições
de vida e de inclusão social para os surdos.
Nesse programa, foram oferecidos o Curso
livre de Libras para pessoas físicas, com 472
participantes, e o Curso livre de Libras para
professores do IESP, com 15 participantes.
Programa Empregabilidade para Surdos:
criado com o objetivo de qualificar jovens e
adultos surdos, com dificuldade de ingresso no
mercado de trabalho competitivo em decorrência
da própria surdez, mas principalmente em
decorrência da situação social de suas famílias e
das lacunas apresentadas no desenvolvimento
da escolaridade. O programa é inscrito no
Conselho Municipal de Assistência Social de
São Paulo. Vinculado ao programa, foram
oferecidos os seguintes cursos:

Curso

Inclusão – Colocação orientada
para jovens surdos na faixa de 17
anos. (Verba CONDECA)

Objetivo

Preparar surdos contratados pela
empresa parceira, com o intuito
de oferecer: formação técnica;
desenvolvimento de competências
posturais para a permanência no
emprego; evolução da habilidade
para a comunicação com ouvintes.
Preparação dos colaboradores
ouvintes (profissionais de RH,
Gestores e colegas)

Beneficiários 8 jovens surdos
Resultados
alcançados

Os jovens serão incluídos em
empresas parceiras no mês de
janeiro de 2022.

Curso

Programa de Aprendizagem
Metódica para surdos- Aprendiz

Objetivo

Qualificar aprendizes surdos para a
inclusão no Mercado de Trabalho,
sendo aprovado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego.

Beneficiários 25 aprendizes

Resultados
alcançados

Em virtude do trabalho remoto e da
redução de horas de colaboradores
da TechMahindra, empresa parceira,
algumas etapas previstas em contrato
não foram realizadas, tais como:
sensibilização com os gestores,
início das atividades de trabalho na
empresa e acompanhamento da
equipe do Programa na empresa,
que previa a realização de reuniões
com gestores.
Os jovens que concluíram o
curso ganharam o domínio das
ferramentas de trabalho a distância,
mais habilidade em lidar com o
office, apresentando significativa
evolução no autoconhecimento e no
desenvolvimento de competências
socioemocionais.

Curso

Oficinas de vivencias para o
crescimento pessoal de jovens
surdos entre 14 e 17 anos Verba:
FUMCAD

Objetivo

Despertar o jovem surdo para o
mercado de trabalho promovendo
o desenvolvimento de suas
competências, responsabilidades,
minimizando seus medos e
anseios, bem como enfatizando o
seu protagonismo no seu sucesso
profissional.

Beneficiários 62 jovens surdos

Resultados
alcançados

O grupo apresentou,
progressivamente, mais autonomia
e posicionamento sobre seus
interesses, ampliação das
relações com os colegas e com
seus respectivos professores.
Apresentaram também evolução nas
atividades trabalhadas e significativo
aumento de seu interesse nas
atividades propostas.
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Curso

Desenvolvimento WEB

Objetivo

Certificar os jovens e adultos surdos
que desejam seguir carreira na área
de tecnologia da informação.

Beneficiários 30 alunos

Resultados
alcançados

Os sites elaborados pelos alunos
foram de qualidade. Os estudantes
desenvolveram projetos pessoais
dando continuidade aos seus
conhecimentos e à busca de um
mercado promissor para a sua
atuação profissional.

Foram oferecidas, pela empresa TOTVS,
palestra de sensibilização e reuniões para o
desenvolvimento de um grupo de colaboradores
surdos da empresa, contratados pelo Programa de
Empregabilidade para Surdos, sendo investidos
R$ 8.500 nessa atividade.

Clínica de Audição, Voz
e Linguagem Prof. Dr. Mauro
Spinelli
A Clínica oferece atendimento interdisciplinar
a pessoas com alterações de audição, voz e
linguagem. Além disso, assessora organizações
da área de saúde, organiza eventos científicos,
realiza pesquisas e publicações científicas e
oferece oportunidade a alunos estagiários e
profissionais em formação de aprofundarem
os seus conhecimentos e desenvolverem suas
práticas em um ambiente interdisciplinar.
Organizada nos setores de Fonoaudiologia,
Psicologia, Médico e Terapia Ocupacional
e Serviço Social, a Clínica atende crianças,
adolescentes, adultos e idosos por meio do
convênio firmado com a Prefeitura Municipal
de São Paulo/ CER II – Centro Especializado de
Reabilitação de Deficiência Auditiva e Intelectual/
linguagem – SUS.
Durante o ano de 2020, devido à pandemia,
a estrutura de agendamento da Clínica foi
modificada para atender aos protocolos
sanitários, o que acarretou a diminuição de vagas
oferecidas à comunidade, conforme acordado
com a Secretaria Municipal da Saúde.
Em 2021, os atendimentos presenciais
aumentaram gradativamente, de acordo com
as normas sanitárias definidas pela Secretaria
de Saúde do Município de São Paulo. Os
atendimentos em terapia individual continuaram
na modalidade remota para grupos, crianças
mais velhas e adultos. Para as crianças pequenas,
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o atendimento presencial foi priorizado, uma vez
que o atendimento remoto nessa faixa etária
apresenta limitações.
Na saúde auditiva, foram retomados atendimento
de 80 casos novos por mês. Os teleatendimentos
foram mantidos após a entrega dos Aparelhos de
Amplificação Sonora Individual (AASI), quando é
decidida, com o paciente e a família, a data de
retorno para a sua primeira avaliação quanto à
adaptação ao dispositivo.
Acolhimento de pacientes em tempo de
pandemia da Covid-19 – Um olhar para
vulnerabilidade: O Centro Especializado de
Reabilitação de Deficiência Auditiva e Intelectual/
linguagem CER II – DERDIC atende pessoa com
deficiência que necessita habilitação/reabilitação
auditiva e intelectual. A maioria da população
atendida é SUS dependente (possui o SUS
como único acesso aos serviços de saúde).
Geralmente residem nas periferias, nos extremos
sul, leste, oeste e norte da cidade de São Paulo.
Número de atendimentos e beneficiários
Atividade/Serviço

Atendimentos
100% SUS

Atendimentos presenciais
agendados

15.054

Teleatendimentos

6.627

Pacientes agendados
presencialmente

3.368

Pacientes atendidos via
teleatendimento

1.384

Pacientes que receberam os
aparelhos de amplificação
sonora individuais

1.286

Com a pandemia da Covid-19, fez-se necessária
a reformulação na forma de acolhimento ao
paciente, a fim de serem mantidas a execução dos
princípios da Política Nacional de Humanização
(PNH), a acessibilidade e as normas de
biossegurança. Alterações na ambiência foram
realizadas e novos protocolos de biossegurança
passaram a vigorar para manutenção e
continuidade da Assistência ao paciente, cujo
acesso ao CER significa, em última instância, a
busca por melhoria na qualidade de vida, implica
escolher “não vulnerabilizar ainda mais os já tão
vulneráveis”.

Centro Audição na Criança – CeAC

Atividades de formação e pesquisa

O Centro Audição na Criança (CeAC) tem por
objetivo prestar atendimento e tratamento a
pessoas com alterações de audição, formar
profissionais e realizar pesquisas. Conta com
equipe, salas e equipamentos especializados
para avaliar a audição de bebês e crianças até
os 3 anos de idade. O centro é responsável pela
coordenação do Programa de Triagem Auditiva
Neonatal (TANU).

Na Clínica e do CEaC, foram oferecidos
estágios para os cursos de graduação em
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicologia, bem
como promovidos cursos de aprimoramento nas
áreas de medicina, fonoaudiologia e psicologia
oferecidos pela Faculdade de Ciências Humanas
e da Saúde da PUC-SP.

Devido à pandemia da Covid-19, em 2020 os
atendimentos foram reduzidos, principalmente
nos meses de março a julho, sendo os contatos
feitos por telefone para orientação das famílias,
procedimentos acordados com a Secretaria
Municipal da Saúde.
Número de atendimentos e beneficiários
Atividade/Serviço

Projetos sociais, incentivados e parcerias

Atendimentos
100% SUS

Diagnóstico diferencial de crianças
menores de 5 anos de idade
com suspeita de perda auditiva e
reavaliações audiológicas

300

Seleção e de aparelhos de
amplificação sonora individuais

224

Número de famílias atendidas em
terapias fonoaudiológicas e de
crianças diagnosticadas com perda
auditiva

294

Acompanhamento audiológico de
crianças usuárias de aparelhos de
amplificação sonora individuais

394

Número de atendimentos

2.598

Número de triagens no Programa
de Triagem Auditiva Neonatal
Atividade/Serviço
Triagens Auditiva Neonatal

Como campo de estudo e pesquisa, foram
realizadas pelos profissionais da DERDIC
13 orientações de mestrado, 3 de doutorado,
20 de trabalhos de conclusão de curso de
aprimoramento, 1 iniciação científica e 1
pesquisa com fomento. Todas as atividades
foram realizadas respeitando-se os protocolos
sanitários.

Atendimentos
100% SUS
13.766

Em 2021, os agendamentos foram retomados e
oferecidas 40 vagas para a Secretaria Municipal
de Saúde, sendo 20 vagas para os bebês que
falham na triagem auditiva neonatal e 20 vagas
para diagnóstico de crianças acima de um ano
com queixas auditivas.

A DERDIC desenvolve diversas iniciativas no
âmbito de parcerias e projetos firmados com
órgãos públicos ou privados. Em razão da
pandemia da Covid-19, algumas ações foram
adiadas ou suspensas até a possibilidade de
execução. A seguir, são listados os projetos em
andamento:
Projeto “Educar e Incluir”
• Objeto: Oferecer vivências, atividades e
dinâmicas voltadas para o desenvolvimento
de competências que promovam a educação
cultural e a reinserção de pessoas surdas no
mercado de trabalho.
• Apoiador: Fundação Prada de Assistência
Social
• Valor: R$ 99.900
• Status: Em execução
Projeto “Cultural DERDIC”
• Objeto: Promover o acesso à cultura para
crianças, adolescentes e adultos com
deficiência auditiva, intelectual ou portadores
de distúrbios da comunicação decorrentes de
lesões encefálicas, por meio da participação
em atividades culturais, oficinas de dança,
exploração corporal e oficinas de canto coral.
• Apoiador: Fundação Crespi-Prado
• Valor: R$ 49.986,59
• Status: Em execução.
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Projeto “Espaço de Todos: promovendo a
inclusão na Educação Infantil”
• Objeto: Eliminar barreiras físicas e ambientais
através da reforma e troca dos pisos e
aquisição de mobiliário adequado para a
Educação Infantil.
• Apoiador: Fundação Prada de Assistência
Social
• Valor: R$ 99.943,89
• Status: Concluído

Edital de Chamamento Público
n. 02/SEDS/CONDECA/2018-2019
•

Projeto: “O Profissional surdo do século XXI
– certificação em tecnologia e competências
atitudinais”

•

Objeto: Qualificar adolescentes surdos para
que possam assumir o papel de agentes de
transformação social, por meio da inclusão
no mercado de trabalho.

•

Projeto “A arte acessível para os adolescentes
surdos como princípio de desenvolvimento
de cidadania e construção de identidades”
• Objeto: Possibilitar o acesso dos alunos às
tecnologias, por meio de aplicativos variados,
utilizando a arte e a tecnologia como
ferramentas de acesso a realidades espaciais
e culturais.
• Apoiador: Fundação Crespi-Prado
• Valor: R$ 49.946,40
• Status: Em execução

Beneficiários: Adolescentes surdos entre 16
e 17 anos

•

Beneficiários Indiretos: Familiares dos
adolescentes surdos atendidos no projeto

•

Valor captado: R$ 214.191,73 (94% do valor
global)

•

Status: Em captação

•

Projeto ADAPTI/2021
• Objeto: Dar continuidade à realização de
acompanhamentos audiológicos e de
linguagem no CeAC, a cada três meses, com
crianças que tenham sido diagnosticadas
com perda auditiva até os 3 anos de idade.
• Apoiador: Família Geld
• Valor: R$ 23.592
• Status: Em execução

Projeto: “Ampliando horizontes: estratégias
para o acesso do surdo ao mercado de
trabalho”

•

Objeto: Despertar o adolescente surdo
para o mercado de trabalho promovendo
o desenvolvimento de suas competências,
responsabilidades,
minimizando
seus
medos e anseios e enfatizando o papel de
protagonista no sucesso da vida profissional.

•

Beneficiários Diretos: 62 adolescentes surdos
de 14 a 17 anos

•

Beneficiários Indiretos: Familiares dos
adolescentes surdos atendidos no projeto

Edital de Chamamento Público
n. 01/SEDS/CONDECA/2016-2017

•

Duração: 14 meses

•

Valor do projeto: R$ 305.031,58

Projeto: “Inclusão de Jovens Surdos no
Mercado de Trabalho”

•
•

Status: Em execução

•

Objeto: Preparar o jovem surdo para
o mercado de trabalho promovendo o
desenvolvimento de suas competências,
responsabilidades e habilidades, realizando
a inclusão de forma orientada, a fim de
minimizar os anseios dos jovens surdos e as
expectativas da empresa parceira.

•

Beneficiários: 25 adolescentes surdos com
idade entre 16 e 17 anos

•

Beneficiários Indiretos: Familiares dos
adolescentes surdos atendidos no projeto

•

Valor: R$ 79.989,08

•

Status: Finalizado
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Edital de Chamada Pública FUMCAD 2016

Edital de Chamamento Público
n. 002/CMDCA/SP/2019
•

Projeto: “Empregabilidade de adolescentes
surdos: formação, protagonismo e criação de
oportunidades”

•

Objeto: Preparar o adolescente surdo para
o mercado de trabalho, promovendo o
desenvolvimento de suas competências,
responsabilidades e habilidades, realizando
a inclusão de forma orientada, a fim de
minimizar seus anseios e a expectativa da
empresa.

•

Beneficiários Diretos: Adolescentes surdos
de 15 a 17 anos

•

Beneficiários Indiretos: Familiares dos
adolescentes surdos atendidos no projeto

Emendas parlamentares

•

Valor captado: R$ 305.698,48

•

Status: Captado

Emendas Parlamentares Deputada
Mara Gabrilli – Emendas Parlamentares
Federais n. 28070002, das Propostas
de n. 36000192984201800 e de n.
36000194643201800.

Edital de Chamamento Público
n. 001/CMDCA/SP/2021
•

Projeto: “O autoconhecimento como
facilitador na promoção de autonomia,
protagonismo e cidadania do adolescente
surdo”

•

Objeto: Propiciar aos adolescentes surdos,
oriundos e indicados preferencialmente
pelas Escolas Municipais de Educação
Bilíngue para Surdos – EMEBS, estejam
cursando a 9ª série do Ensino Fundamental II,
a possibilidade de vivenciar um processo de
crescimento pessoal que leve à construção
da autonomia e da cidadania.

•

Beneficiários Diretos: Adolescentes surdos
de 14 a 16 anos

•

Beneficiários Indiretos: Familiares dos
adolescentes surdos atendidos no projeto

•

Valor a captar: R$ 316.449,34

•

Status: Em captação

Edital de Chamamento Público
n.15/SMDHC/FMID/2019
•

Projeto: “Práticas integrativas e
complementares no atendimento a idosos
com dificuldades de comunicação”

•

Objeto: Oferecer duas oficinas de arte e
uma de canto coral a pacientes idosos com
diagnósticos de afasia, demência, disartria
ou disartrofonia, dispraxia ou apraxia de fala,
alterações na qualidade vocal (como disfonia),
alterações na fluência da fala, manifestações
relacionadas a dificuldades de alimentação
(disfagia). A oficina de canto coral receberá
familiares e/ou cuidadores.

•

Beneficiários Diretos: 35 sujeitos maiores de
60 anos.

•

Beneficiários Indiretos: O projeto atingirá
indiretamente, pelo menos, três pessoas
do relacionamento direto dos participantes,
perfazendo um total de 105 pessoas.

•

Valor captado: R$ 282.058 (81,9% do valor
global)

•

Status: Em captação

•

Objeto: “Projeto Criação da Sala de Integração
Sensorial
para
Terapia
Ocupacional
para custeio de manutenção corretiva e
preventiva de equipamentos e aquisição de
insumos clínicos destinados ao atendimento
da população SUS, detalhados nas
Programações de Utilização dos Recursos
das Emendas Parlamentares Federais.

•

Apoiador: Prefeitura do Município de São
Paulo – Secretaria Municipal da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde

•

Valor: R$ 200.000

•

Status: Em execução

Emenda Parlamentar Deputada Maria Rosas
– Primeira destinação
• Objeto: “Programa de saúde auditiva CER
II DERDIC – acompanhamento audiológico
nos diferentes ciclos de vida”, no âmbito do
Termo de Convênio 898773/2020 – Emenda
Parlamentar Deputada Maria Rosas
• Apoiador: Prefeitura do Município de São
Paulo – Secretaria Municipal da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde
• Valor: R$ 285.776
• Status: Em execução
Emenda Parlamentar Deputada Maria Rosas
– Segunda destinação
• Objeto: “Repasse de recurso financeiro
oriundo de Emenda Parlamentar Federal
que irá contemplar o repasse de recursos
de ITAMAC para as entidades privadas, sem
fins lucrativos, que mantêm Convênios ou
Contratos SUS ou parcerias com a Secretaria
Municipal da Saúde de São Paulo.
• Apoiador: Prefeitura do Município de São
Paulo – Secretaria Municipal da Saúde/Fundo
Municipal da Saúde.
• Valor: R$ 202.026
• Status: Em execução
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Campanha
Campanha Todos por Um
• Objeto: Campanha promovida por entidades que atuam junto às pessoas com deficiência: DERDIC;
AACD; Fundação Dorina Nowill e Instituto Jô Clemente, para arrecadação de doações durante a
pandemia da Covid-19.
• Apoiador: Pessoas físicas
• Valor arrecadado: R$ 8.862
Doações e voluntariado
 Arrecadação de cupons fiscais em estabelecimentos comerciais para serem cadastrados no
Programa da Nota Fiscal Paulista.
 Distribuição de álcool em gel e máscaras para as famílias dos pacientes da Clínica, do CeAC e do
IESP, com o apoio de empresas parceiras.
 Distribuição de 300 cestas básicas e máscaras para as famílias dos pacientes da Clínica, do
CeAC e alunos do IESP, com o apoio da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania –
SMDHC. Organizada a distribuição pelos colaboradores da DERDIC nos meses de agosto, outubro
e dezembro.
 Arrecadação e doação de 50 cestas básicas pelo o Colégio Santo Américo aos pacientes do CeAC,
da Clínica e aos alunos do IESP.
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HOSPITAL SANTA LUCINDA
Excelência e humanização são os adjetivos que
acompanham a trajetória do Hospital Santa
Lucinda (HSL), que há mais de 70 anos oferece
tratamento digno e com a máxima atenção
e competência de seus profissionais. O HSL
atua como campo de estágio principalmente
nas áreas de Medicina e Enfermagem, para
cursos de graduação, especialização, residência
médica, aprimoramento de estudos e atividades
de extensão. A pesquisa e a produção de
conhecimento estão sendo fomentadas com
o mestrado profissional em Educação nas
Profissões da Saúde, oferecido pela Faculdade
de Ciências Médicas e da Saúde. Cada um
desses pilares da Universidade está em ligação
direta com o HSL, proporcionando importantes
benefícios mútuos.
O Hospital possui parceria com o governo
municipal de Sorocaba para atendimento ao
SUS, trabalhando também com pacientes
particulares ou filiados a convênios médicos.
Dos seus atendimentos, uma média de 80% é
direcionada à rede SUS. Entre os tratamentos
de maior relevância, o HSL possui aqueles
realizados nas áreas de cirurgia cardíaca, cirurgia
vascular, otorrinolaringologia, gastroenterologia,
ginecologia e obstetrícia, urologia e ortopedia.
Essa última, por sua vez, é considerada destaque
na região devido à assistência integral ao paciente
ortopédico, recebendo a grife de Unidade de
Referência. São também reconhecidos como de
excelência os serviços oferecidos nos setores
de maternidade, neonatologia e pediatria. A
UTI neonatal possui equipamentos modernos
e equipe altamente qualificada, seguindo as
exigências da área. Na área Materno-infantil são
realizados mensalmente cerca de 200 partos
para as gestantes provenientes do SUS.
O hospital é credenciado como referência
hospitalar no Atendimento à Gestante de Alto
Risco, participa do Projeto Parto Adequado, que
valoriza o parto normal, reduzindo o percentual
de cesarianas sem indicação clínica na saúde
suplementar, do Projeto Hospital Sentinela
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, do Projeto IHAC (Iniciativa Hospital
Amigo da Criança.

É credenciado como Unidade de Assistência em
Alta Complexidade Cardiovascular e participa da
Rede de Atenção à Saúde – RAS.
A atuação do HSL nas diversas especialidades
tanto na urgência como em atendimentos
eletivos são vitais para a assistência à saúde da a
população de abrangência da Diretoria Regional
de Saúde de Sorocaba – DRS XVI, que tem
aproximadamente 2,5 milhões de habitantes.
No exercício, os atendimentos destinados ao SUS
atingiram o percentual de 92,7%, considerando,
nesse percentual, a produção hospitalar acrescida
de 10%, além de 1,5% referente à ação prioritária
obstétrica e neonatal, conforme previsto na Lei n.
12.101/2009 e na Portaria do Ministério da Saúde
n. 834/2016.

Estrutura do HSL

Quantidade

Leitos de internação

126

Leitos de Hospital Dia Cirúrgico

14

Leitos de UTI Neonatal

10

Leitos de UTI Adulto

10

Sala de hemodinâmica

1

Salas cirúrgicas

12

Salas obstétricas

3

Recursos Humanos
Médicos

600

Funcionários técnicos e
administrativos

600

Indicadores de Atendimentos
Atendimentos

Porcentagem

Cirúrgicos

55%

Obstétricos

31%

Clínicos

5%

Pediátricos

9%

Total

100%
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Indicadores de atendimento
e taxa de ocupação
Indicadores

Atendimentos e
Porcentagem
de Taxa de Ocupação

SUS

não SUS

86,93%

67,13%

92,51%

70,69%

117,13%

62,29%

Paciente/dia

21.880

26.936

Média de permanência

3,22%

2,56 %

Número de internações

6.765

3.828

Número de cirurgias

2.930

2.515

Partos

2.299

1.030

Atendimentos ambulatoriais

38.114

7.868

Taxa de ocupação
Taxa de ocupação UTI
Adulto
Taxa de ocupação UTI
Neonatal

Ouvidoria do Hospital Santa Lucinda
A Ouvidoria do Hospital Santa Lucinda foi
instituída em 2012, por meio de ato da Secretaria
Executiva da Fundação São Paulo n. 10/2012.
É um canal de comunicação democrático e
ético, voltado aos clientes internos e externos.
Seu intuito é receber sugestões, reclamações,
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informações, solicitações, elogios e denúncias.
A Ouvidoria não tem caráter administrativo,
executivo, judicativo ou deliberativo, e sim,
exerce um papel mediador nas relações de
conflitos.
Entre suas atribuições, estão a realizar
mediações, visando garantir a qualidade e
eficiência dos serviços prestados; desencadear
efetivas mudanças, calcadas nas soluções
dos problemas levantados; promover o
fortalecimento da cidadania e proporcionar
a realização de um trabalho cada vez mais
eficiente e qualificado, tanto para os clientes
internos quanto externos.
O interessado pode comparecer à Ouvidoria
pessoalmente; telefonar; enviar e-mail ou
acessar o Sistema OMD Ouvidoria.
Em 2021, foi implantada a sinalização de vaga
pessoas com necessidades especiais ao lado
ambulatório SUS, implantado QR-Code para o
direcionamento ao Sistema OMD de Ouvidoria
e implantada a Carta de Elogio ao funcionário.

Indicadores de Atendimento
Número
Total de atendimentos HSL
(internação/ambulatorial)

57.326

Total de atendimentos

3.416

Demandas recebidas

Canal de manifestação

Número

%

E-mail

200

37,5%

Presencial

133

24,9%

Site

134

25,1%

Telefone

43

8,1%

Urna pesquisa de satisfação

21

3,9%

Redes sociais

2

0,4%

Carta

1

0,2%

Total

534

100%

Número

%

Número

%

Solicitação

281

52,6%

Reclamação

194

36,3%

Elogio

27

5,1%

Informação

22

4,1%

Denúncia

7

1,3%

Procedência

Sugestão

3

0,6%

Paciente

281

54,2%

534

100%

Acompanhante

217

39,6%

Anônimo

9

1,4%

Equipe médica

8

1,2%

Externos/outros

8

1,2%

Funcionário

7

0,8%

Terceiros

3

0,6%

Total

Tipos de atendimentos

Número

%

SUS

411

77%

Convênios

57

10,7%

Aluno

1

0,2%

Particular/pacote

46

8,6%

Total

534

100%

Outros/indefinido

20

3,7%

Total

534

100%

Número

%

524

98,1%

Andamento/aberto

3

0,6%

Não procedente

7

1,3%

534

100%

Encerramento
Procedente
Procedência

Número

%

01 a 05 dias

372

70,2%

06 a 10 dias

69

13%

Tempo de 11 a 15 dias
ocorrência 16 a 20 dias

44

8,3%

20

3,8%

21 a 30 dias
Superior
a 30 dias
Total

18

3,2%

8

1,5%

531

100%

Total
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Pesquisa de satisfação do cliente
Além do espaço físico da Ouvidoria para
atendimento aos clientes, o Hospital Santa
Lucinda disponibiliza 15 urnas de coleta
distribuídas nas unidades de internação,
ambulatórios e recepções, bem como
formulário digital no site (www.santalucinda.
com.br). Desse modo, todos podem registrar
opinião sobre a qualidade do atendimento
prestado no Hospital.

Indicadores Pesquisa de Satisfação
Número
Número de internações

10.593

Número de pesquisas
recebidas

1.219

Procedência

Número

%

Recepção

88,6%

90%

Enfermagem

92,6%

90%

Médico

92,4%

90%

91%

90%

Roupa de cama

91,5%

90%

Limpeza e higiene

93,3%

90%

Alimentação

90,6%

90%

Taxa de retorno
das pesquisas SAC

11,5%

30%

Recomenda o hospital

96,9%

90%

Satisfação geral

97,2%

90%

Instalações físicas e estrutura
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ATIVIDADES FILANTRÓPICAS
Como instituição de direito privado e sem
fins lucrativos, a Fundação São Paulo cumpre
as finalidades e os objetivos previstos em
seu Estatuto Social. Em razão de seu caráter
filantrópico e social, usufrui de imunidades e
isenções tributárias previstas na Constituição
Federal e nas demais leis do governo federal.
Detentora do CEBAS – Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – Educação,
área de atuação preponderante, a FUNDASP
aplicou anualmente em gratuidade a receita
recebida com mensalidades, nos termos da
Lei n. 12.101/2009, revogada, em dezembro
de 2021, pela Lei Complementar n. 187/2021.
Em 2021, a FUNDASP concedeu bolsas de
estudo nos segmentos da educação básica,
a alunos surdos, e da educação superior, a
cursos de graduação e pós-graduação stricto
sensu em proporção superior a exigida pela
lei. O montante investido em bolsas de estudo
filantrópicas correspondeu a R$ 66,8 milhões.
Além da concessão de bolsas, a FUNDASP
destinou R$ 2,2 milhões para o oferecimento de
cestas básicas, empréstimo de computadores
e concessão de pacote de dados para acesso
à Internet aos estudantes bolsistas.
Como entidade de atuação mista, investe
também em atividades na área de assistência
social, desenvolvendo projetos de inclusão
social a crianças, jovens e adultos em situação
de vulnerabilidade, bem como em projetos de
assistência jurídica. Em 2021, foram investidos
R$ 16,8 milhões nesses projetos. Além disso,
tem parceria com o Centro Acadêmico 22 de
Agosto, do curso de Direito da PUC-SP, para
atendimento jurídico.

Na área da saúde, as atividades são
desempenhadas pelo Hospital Santa Lucinda,
hospital-ensino, de caráter filantrópico, que tem
parte de seus atendimentos direcionados ao
Sistema Único de Saúde (SUS). No exercício,
os atendimentos destinados ao SUS atingiram
o percentual de 92,7%, considerando, nesse
percentual 83,16% da produção hospitalar
acrescida de 1,5% referente à ação prioritária
obstétrica e neonatal, conforme previsto na Lei
n. 12.101/2009 e na Portaria do Ministério da
Saúde n. 834/2016.
Além das bolsas de caráter filantrópico, a
FUNDASP oferece bolsas sociais para todos os
níveis de ensino. Entre essas, oferece a Bolsa
Ser PUC, concedida pelo Fundo de Bolsas
Ser PUC, criado com o objetivo de conceder
bolsas de estudo, por um ano, a jovens que
não possuem condições financeiras para
arcar com as mensalidades ou que não se
enquadram nos perfis sociais estipulados pela
lei de filantropia.
São contribuintes do Fundo ex-alunos,
professores e funcionários da PUC-SP, bem
como de membros da sociedade interessados
em colaborar com essa iniciativa, que
beneficiou dez estudantes de diferentes cursos
de graduação da PUC-SP. Em 2021, foram
arrecadados R$ 35,2 mil, sendo investidos
R$ 62,9 mil em bolsas de estudo concedidas a
três estudantes.
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Demonstrativo de Atividades Filantrópicas 2021
Identificação
Nome da instituição: FUNDAÇÃO SÃO PAULO Mantenedora da PUC-SP e do UNIFAI
Natureza jurídica: Fundação

Sem fins lucrativos: Sim

Tipo/categoria: Educação

Isenta da cota patronal do INSS: Sim

Certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS): Sim
Qualificada como Instituição Comunitária de Educação Superior: Sim
Possui registro no CNAS, MEC, COMAS, Ministério da Justiça, Ministério Público
Utilidade pública: Federal, Estadual e Municipal

2021

1 - Valor da isenção usufruída

Valor (reais)

%

R$

77.215.667

100,00%

Cota patronal

R$

60.858.040

78,82%

SAT - seguro acidente de trabalho

R$

2.974.114

3,85%

Terceiros

R$

13.383.513

17,33%

COFINS - contribuição para o financiamento da seguridade social

R$

-

0,00%

CSLL contribuição social sobre o lucro líquido

R$

-

0,00%

Valor total da isenção usufruída

2 - Bolsas de estudo e programa de apoio ao aluno bolsista
Alunos matriculados graduação - 1º Semestre

2021
Nº Alunos

Valores (reais)

12.133

Alunos pagantes graduação - 1º Semestre

8.828

Alunos matriculados graduação - 2º Semestre

11.175

Alunos pagantes graduação - 2º Semestre

8.456

Valor total de bolsas e programa de apoio para os alunos bolsistas

R$

68.217.686

Valor total de bolsas de estudo concedidas

R$

66.869.467

2.026

R$

61.987.728

1.507

R$

46.189.140

Filantrópica FUNDASP Lei 12.101/2009 - Graduação

459

R$

13.827.646

Filantrópica FUNDASP Lei 12.101/2009 - Pós-Graduação

59

R$

1.922.010

Mérito Acadêmico e Filantrópica

1

R$

48.932

Filantrópica FUNDASP Lei 12.101/2009 - DERDIC

80

R$

3.047.875

Bolsas parciais

Bolsas Integrais
Prouni

140

R$

1.833.863

Filantrópica FUNDASP Lei 12.101/2009 - Graduação

109

R$

1.649.983

Filantrópica FUNDASP Lei 12.101/2009 - Pós-Graduação

12

R$

120.810

Prouni

19

R$

63.071

1.191

R$

1.348.219

R$

1.348.219

Programas de apoio ao estudante bolsista
Concessão de bolsa alimentação e bolsa cesta básica

1.191

2021

3 - Receita educacional efetivamente recebida

Valores (reais)

Saldo inicial de valores a receber (alunos) - Curto Prazo

R$

Saldo inicial de valores a receber (alunos) - Longo Prazo

R$

1.070.404

Receitas de Mensalidades - Graduação

R$

413.601.803

Receitas de Mensalidades - Pós - Graduação

R$

119.691.505

Receitas de Mensalidades - Derdic

R$

3.047.875

Receitas de Mensalidades - Educação Continuada

R$

31.003.433

Bolsas de estudos concedidas

R$

(128.260.100)

Descontos por pagamento antecipado das mensalidades graduação

R$

(13.330.624)

Abatimentos sobre mensalidades

R$

(3.527.953)

R$

14.189.060

Saldo Final de valores a receber (alunos) - Curto Prazo
Saldo Final de valores a receber (alunos) - Longo Prazo

R$

812.520

Valor da receita efetivamente recebida no exercício

R$

425.034.479

4 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade
a. Projetos de integração e inclusão social
b. Assistência jurídica
c. Atendimento clínico a usuários (idosos, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência,
pessoas em situação de violência e risco, luto) e suas famílias

2021
Atendimentos

Valores (reais)

835

R$

64.100

13.377

R$

3.115.507

13.863

R$

13.527.089

19.754

R$

1.348.219

e. Política de Permanência Universitária - Programa de empréstimo de computadores

123

R$

804.251

f. Política de Permanência Universitária - Concessao de pacote da dados para acesso a Internet

33

R$

48.155

1.180

R$

154.752

R$

19.062.072

d. Política de Permanência Universitária - Concessão de bolsa alimentação e bolsa cesta básica

g. Centro Acadêmico 22 de Agosto (Assistência Judiciária)
Valores totais de projetos, ações e contribuições para a sociedade

5 - Serviços prestados na área da saúde
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16.739.716

2021
SUS

Não SUS

Taxa de ocupação

86,9%

33,8%

Taxa de ocupação UTI adulto

94,9%

14,1%

Taxa de ocupação UTI neonatal

117,1%

25,7%

Paciente/dia

21.880

5.056

Média de permanência

3,22

1,35

Número de internações

6.765

3.828

Número de cirurgias

2.930

2.515

Partos

2.299

1.030

Atendimentos ambulatoriais

38.114

7.868

INICIATIVAS ALINHADAS À
CULTURA ESG E ÀS MÉTRICAS ODS
É indiscutível a relevância mundial dos temas
ligados à ESG – Environmental, Social and
Governance e a necessidade premente de
adoção de seus princípios norteadores pelas
empresas, vez que eles têm sido objeto de
análise pelo mercado, por investidores e
acionistas. Atualmente, não basta a empresa
ser economicamente viável e interessante,
outras métricas devem ser consideradas,
especialmente
aquelas
relacionadas
à responsabilidade social, ambiental e
governança.
Outro aspecto a ser considerado pelas
companhias é o comportamento dos
consumidores, cada vez mais conscientes de
seu importante papel na escolha de produtos e
serviços fornecidos por empresas/instituições
responsáveis, preocupadas e comprometidas
com as questões sociais e ambientais, no
desenvolvimento de sua atividade econômica.
Apesar do tema ESG estar diretamente
relacionado ao mercado financeiro, essa
preocupação envolve não somente as
empresas, mas também os órgãos e agentes
públicos e privados, além das instituições
ligadas ao terceiro setor.
A FUNDASP, sendo entidade do terceiro
setor, filantrópica e certificada por órgãos
governamentais
de
assistência
social,
educação e saúde, reconhece a necessidade
de promover práticas alinhadas à cultura
ESG. Desde de 2020, e com mais ênfase em
2021, discute estratégias para implementar no

cotidiano da instituição práticas relacionadas às
questões ambientais, socias e de governança,
que deverão resultar em um plano de ação
– inciativas a serem tomadas no decorrer de
2022-2023.
A partir da Assembleia Geral da ONU, realizada
em 2015, e a definição da Agenda 2030,
com a criação do documento denominado
Transformando Nosso Mundo: A Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
os países reafirmaram mais concretamente
seu compromisso na busca de um planeta
mais sustentável, não só do ponto de vista
ambiental, mas também com vistas a superar
as desigualdades sociais de grupos mais
vulneráveis. Nessa agenda, foram definidos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
– ODS, os quais abrangem os três pilares:
econômico, social e ambiental.
Comprometida com a educação, saúde, justiça
e o desenvolvimento social, nos termos de seu
Estatuto, desde 2020 a FUNDASP promove
algumas ações em sinergia com os ODS,
sobretudo aqueles relacionados à sua missão
estatutária. Em 2021, as ações estiveram
alinhadas especialmente aos objetivos
ligados à Saúde e Bem-Estar (3), Educação
de Qualidade (4), Igualdade de Gênero (5) ,
Redução das Desigualdades (10) e Defesa de
Direitos (Justiça).
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ODS APLICADOS
FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

SAÚDE E
BEM-ESTAR

AÇÕES PACTUADAS

 Concessão de cestas básicas aos empregados,
de acordo com a faixa salarial;
 Oferta de descontos a funcionários nas refeições oferecidas nos
restaurantes universitários das mantidas;
 Concessão de bolsa alimentação e cesta básica a alunos bolsistas.

 Mantenedora de hospital-ensino, com convênio com o Sistema Único
de Saúde (SUS) e considerado referência hospitalar no atendimento à
gestante de alto risco;
 Hospital-escola participa do Projeto Parto Adequado, do Projeto
Hospital Sentinela da ANVISA e do Projeto IHAC
(Iniciativa Hospital Amigo da Criança;
 Mantenedora de centro clínico para atendimento
a pessoas surdas ou com perda auditiva, da DERDIC;
 Garantia de planos de saúde com subsídio total
ou parcial a todos os empregados;
 Monitoramento de empregados com doenças graves ou crônicas;
 Promoção de eventos palestras relacionadas
à saúde e qualidade de vida no trabalho;
 Orientação profissional ou pessoal
aos colaboradores por equipe de Serviço Social.
 Contratação de consultoria do Hospital Sírio-Libanês para
elaboração de protocolo de enfrentamento à Covid-19.

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

IGUALDADE
DE GÊNERO
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 Mantenedora de escola bilíngue para surdos de educação básica,
com concessão de bolsas de estudo integrais a crianças e
adolescentes surdos;
 Mantenedora de duas instituições de ensino de educação superior;
 Garantia de convênio com escolas de educação infantil
e fundamental para desconto em mensalidades;
 Concessão de bolsas de estudos em cursos de graduação
e pós-graduação a alunos, funcionários e seus dependentes;
 Destinação de verba orçamentária para realização de pesquisa
e capacitação de docentes das instituições de ensino mantidas.
 Aderência ao nome social;
 Promoção da igualdade de tratamento em relação
a todos os colaboradores e alunos;
 Participação de mais de 50% de mulheres no quadro
de colaboradores, sendo 10,1% em cargos de chefia;
 Abriga funcionários de todas as etnias e com deficiência;
 Implantação e banheiro unissex em espaço
de instituição de ensino mantida;
 Previsão em “Código de Ética e Conduta” a igualdade de tratamento
em relação a todos os colaboradores e alunos, não admitindo
discriminação de qualquer natureza.

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

 Garantia de registro de todos os colaboradores de acordo com
as normas previstas na CLT e nas convenções coletiva de trabalho;
 Propicia a existência e diálogo com associação de funcionários;
 Promoção de igualdade de remuneração entre homens e mulheres;
 Promoção de ações para a inclusão, valorização e retenção de pessoas
com deficiência;
 Complementação salarial a empregados afastados por auxilio-doença
ou por licença médica;
 Oferta de bolsa treinamento e bolsa capacitação a colaboradores;
 Realização de cursos e parcerias para a inclusão de jovens surdos
no mercado de trabalho;
 Formalização de processo, em andamento, para a contratação
de jovens aprendizes.

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

 Aquisição de plataforma de mercado para auxiliar na proteção
de dados e na segurança da informação.

REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES

 Execução de projeto social voltado à construção da cidadania e
construção de identidades.
 Realização de projeto relacionado à construção de subsídios para
a defesa de direitos e para a capacitação de conselheiros – Secretaria
de Direitos Humanos;
 Manutenção de colaboradores PCDs;
 Permanência de pessoas acima de 45 anos no quadro de colaboradores;
 Implantação de setor de relações internacionais.

AÇÃO CONTRA
A MUDANÇA
GLOBAL DO CLIMA

 Implementação de Plano de gerenciamento dos resíduos de
Serviços de Saúde;
 Elaboração de protocolo para procedimento de descarte
dos diferentes tipos de resíduos;

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

 Realização de projetos de assessoria jurídica popular em parceria
com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo;
 Existência de parceria com Centro Acadêmico para assistência judiciária;
 Apoio à aplicação de práticas de fomento à responsabilidade social
das empresas, exigindo que essa obrigação também seja cumprida
por subcontratados;
 Existência de Programa de Integridade.
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INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
FUNDAÇÃO SÃO PAULO

Edifício Franco Montoro
Rua João Ramalho, 182
Perdizes – CEP: 05008-000
São Paulo – SP
CNPJ: 60.990.751/0001-24
www.fundasp.org.br
MANTIDAS

Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo
Rua Monte Alegre, 984 (Prédio-sede)
Perdizes – CEP:05014-901
São Paulo – SP
CNPJ: 60.990.751/0002-05
www.pucsp.br
Centro Universitário Assunção
Rua Afonso Celso, 671/711
Vila Mariana – CEP: 04119-060
São Paulo -SP
CNPJ: 60.990.751/0037-35
www.unifai.edu.br
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UNIDADES SUPLEMENTARES

(vínculo acadêmico com a Mantida e
administração direta da Mantenedora)
Divisão de Educação e Reabilitação dos
Distúrbios da Comunicação
Rua Estado de Israel, 1056
Vila Clementino – CEP: 04022-000
São Paulo – SP
CNPJ: 60.990.751/0015-20
www.derdic.com.br
Hospital Santa Lucinda
Rua Cláudio Manoel da Costa, 57
Jardim Vergueiro – CEP: 18030-083
Sorocaba – SP
CNPJ: 60.990.751/0017-91
www.santalucinda.com.br

RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

Fundação São Paulo – FUNDASP apresenta
Relatório de Atividades referente ao
exercício 2021.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

José Rodolpho Perazzolo
Secretário Executivo da Fundação São Paulo

Ana Paula de Albuquerque Grillo
Procuradora da Fundação São Paulo
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