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Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e onze, nesta cidade de 7 

Santos, à Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do 8 

Conselho do Campus Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto 9 

Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos, sob a Presidencia da 10 

Profa. Dra, Regina Celia Spadari, Diretora do Campus. Estiveram ausentes: Profa. 11 

Dra. Luciana Le Sueur Maluf, Profa. Dra. Macarena U. Devincenzi, Profa. Dra. 12 

Terezinha de Fátima Rodrigues e os quatro discentes eleitos representantes da 13 

graduação. Informes: a) A Profa. Carla Cilene informou que o MEC estará avaliando 14 

o Curso de Terapia Ocupacional nas datas de 17 e 20 de agosto de 2011; b) Os 15 

técnicos administrativos em educação revisaram o capítulo referente à categoria no 16 

Regimento Geral e o documento foi entregue e protocolado nesta reunião. A 17 

servidora Andréa Juca informou que o documento foi encaminhado ao CONSU; c) A 18 

Professora Regina Spadari informou que em relação à Pós-Graduação, foi 19 

encaminhada, no dia anterior, a proposta do Programa de Doutorado que vai ser 20 

avaliada pela CAPES. A Professora disse que esperava que o documento fosse 21 

aprovado e que no próximo ano o Campus Baixada Santista já contasse com o 22 

Doutorado. Pauta: 1) Fórum de Avaliação do Projeto Político Pedagógico do 23 

Campus Baixada Santista: o relatório preparado pela equipe do Desenvolvimento 24 

Docente relativo ao fórum, a partir das sugestões dos três grupos de trabalho, foi 25 

encaminhado ao Conselho/Congregação do Campus. A Professora Regina 26 

mencionou os itens constantes do documento: TCC, Biblioteca, Metodologia 27 

Científica, Núcleo de Bioética, Interdisciplinaridade entre módulos e eixos, Espaços 28 

Institucionais, Avaliação e Mecanismos de Acompanhamento, Graduação e Pós-29 

Graduação, Estágios e Atribuições da Comissão de Estágio. O assunto foi colocado 30 

em discussão. A Professora Carla Cilene esclareceu que na plenária foi decidido 31 

que este documento passaria pelo Conselho/Congregação para ser dado 32 

encaminhamento.  TCC: A Professora Regina sugeriu que o tópico deveria ser 33 

encaminhado para a CEG. A Professora Carla Cilene afirmou que este assunto já 34 

vinha sendo pautado nas reuniões da CEG e que um grupo de trabalho, coordenado 35 

pelo Prof. Odair Aguiar Junior, foi montado para pensar num modo de apresentação 36 

do TCC interdisciplinar para este ano. Todos os presentes concordaram que o 37 

assunto deveria ser encaminhado para a CEG. Biblioteca: A Professora Regina 38 

sugeriu que a diretoria do Campus fizesse uma reunião com os técnicos da 39 

Biblioteca, discutisse os pontos e trouxesse depois para o Conselho. Todos os 40 

presentes concordaram. A Professora Regina disse que estava vislumbrando 41 

problemas com a Biblioteca. Já existia uma solicitação da bibliotecária, Gleise Lino, 42 

de mais um técnico para a Biblioteca. A Professora explicou que  estamos 43 

aguardando a posse de três técnicos que devem assumir em breve e a intenção é 44 

que um deles seja direcionado par a Biblioteca, mas um dos técnicos da Biblioteca 45 

está saindo porque foi aprovado em um concurso em outro local. De qualquer forma, 46 

a Professora Regina disse que o assunto pode ser discutido com a direção do 47 
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campus. Todos os presentes aprovaram. Metodologia Científica: o assunto deve 48 

ser encaminhado para a CEG. A Professora Maria de Fátima Queiroz colocou que 49 

estava em dúvida se só deveria ser encaminhado para a CEG porque é uma 50 

abordagem de um campus inteiro. Achava que deveria ser discutido no Conselho, já 51 

que abrange todos os cursos e módulos. A Professora Regina argumentou que os 52 

cursos e módulos estavam inseridos na CEG. O Professor Alexandre Valotta 53 

lembrou o fato que os dois fóruns, de avaliação e gestão, foram feitos para tirar 54 

ideias que já fossem encaminhadas para efetivação pelas instâncias competentes. O 55 

Professor acrescentou que questões curriculares envolvem particularmente a 56 

graduação e tem que ser deliberadas pela CEG. Cada vez mais a CEG é uma 57 

instância decisória. Os assuntos devem voltar para o Conselho/Congregação para 58 

referendar e não serem discutidos novamente. O Professor Valotta continuou 59 

dizendo que as discussões já foram feitas exaustivamente, longamente nos fóruns e 60 

que já existe um desconforto, e aí ele falou como representante dos professores 61 

adjuntos, com relação ao encaminhamento desses itens devido ao atraso e que  ele 62 

não via que era o caso dos assuntos serem discutidos novamente. O tópico de 63 

Metodologia Científica é curricular e como tal deve ir para a CEG. A Professora 64 

Silvia Tagé disse que concordava com as palavras do Professor Valotta.  65 

Acrescentou que existiam duas discussões sobre Metodologia Científica, uma 66 

voltada para a criação do eixo da Metodologia, que foi assunto da discussão no 67 

fórum  e que está sendo discutida aqui e outra voltada para a pesquisa.  A 68 

Professora Regina finalizou dizendo que se a Câmara de Ensino de Graduação não 69 

conseguir implementar algum tópico o mesmo volta para o Conselho/Congregação 70 

para ser discutido. Todos concordaram. Núcleo de Bioética: será encaminhado ao 71 

Núcleo de Bioética. Todos aprovaram.  Interdisciplinaridade entre módulos e 72 

eixos: Foram feitas as sugestões de encaminhamento deste tópico para a CEG, 73 

Desenvolvimento Docente, Comissão de Extensão e Pesquisa e Pós-Graduação.  A 74 

Professora Maria Liduina de Oliveira e Silva disse que a condução dos tópicos devia ser 75 

da direção acadêmica. A Professora Regina informou que existe em todas as 76 

Comissões um representante da direção, não necessariamente o diretor porque 77 

todas se reúnem no mesmo dia. Se alguns dos pontos não for implantado e não for 78 

explicado o motivo isto será trazido para a direção. O que o Conselho está 79 

colocando juntamente com a direção é que os pontos devem ser implantados e que 80 

cada uma dessas comissões deverá se encarregar disso. Colocado em votação se 81 

este ponto deveria ser encaminhado conforme sugestões, todos concordaram. A 82 

Professora Virginia se absteve de votar. Espaços/Atividades Institucionais: a) A 83 

Professora Regina disse que este assunto era de competência da direção, 84 

institucionalizar atividades que possam dar visibilidade a experiências 85 

interdisciplinares e enfatizou que iniciativas individuais ou de grupos podem ser 86 

trazidas para a direção e que a direção vai se empenhar neste sentido. Já existem 87 

várias atividades, tais como TCC, Workshop do Porto, o próprio PIBIC. Cada 88 

comissão deve rever sua atuação e se movimentar no sentido de atender a esta 89 

solicitação do fórum. A Professora Carla Cilene disse que existe o desejo de alguns 90 

docentes que tivéssemos 1 semana, no início ou no final do semestre para pensar 91 

no semestre seguinte, uma semana de planejamento. A Professora Regina disse 92 

que este era um ponto importante, fundamental dentro do Projeto Pedagógico. A 93 

direção juntamente com os coordenadores de curso devem discutir como isto poderá 94 
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ser viabilizado. A Professora Isabel pediu a palavra e falou sobre a equipe de 95 

Desenvolvimento Docente. Informou que foi feita uma consulta sobre o interesse dos 96 

docentes em participarem desta equipe, e três docentes se interessaram em 97 

participar da equipe para criar uma dinâmica diferente. A Professora Isabel disse 98 

que o grupo irá fazer uma reunião e que trarão para este Conselho os resultados. 99 

Sugeriu-se que a CEG se responsabilizasse pela atualização do Projeto 100 

Pedagógico. A Professora Carla Cilene discordou. A Professora Carla Cilene disse 101 

que com quatro cursos com seus respectivos projetos pedagógicos já reconhecidos 102 

pelo MEC, cabe à direção acadêmica, com um convite ao Professor Nildo Alves 103 

Batista, responsável pela primeira versão do Projeto, responsabilizar-se pela 104 

atualização. A Professora Regina concordou com a Professora Carla Cilene e 105 

acrescentou que nesta atualização deve constar a participação também dos cursos, 106 

eixos, pós-graduação, residência. Criou-se uma comissão para discutir e definir 107 

espaços interdisciplinares. A Professora Silvia Tagé disse que o grupo tem que ser 108 

representativo, garantir os vários segmentos. O Professor Valotta sugeriu que o 109 

grupo fosse um núcleo bastante enxuto e não fosse representativo, que assumisse a 110 

responsabilidade de dar conta de todas as áreas. A Professora Regina concordou e 111 

a Comissão ficou composta pelos Professores Alexandre Valotta, Maria de Fatima 112 

Queiroz, Vanessa Cardoso Pires (discente de pós-graduação) e um técnico 113 

administrativo, cujo nome será informado nos próximos dias. A direção também vai 114 

estar presente nesta comissão. A servidora Milca solicitou que entrasse em 115 

discussão neste tópico um espaço destinado aos servidores técnicos administrativos 116 

e a Professora Regina disse que esta era uma das pautas, e perguntou se o 117 

Conselho queria discutir o assunto neste momento. A servidora Rosangela 118 

esclareceu que o assunto de espaço destinado aos técnicos  consta do fórum de 119 

gestão e não do da greve. Concordou-se então que o assunto fosse discutido na 120 

pauta do fórum de gestão. Todos concordaram. Avaliação e Mecanismos de 121 

Acompanhamento: a Professora Regina leu o documento. A Professora Carla 122 

sugeriu interface com a CEG. A Professora Regina disse que quanto ao item de 123 

mecanismos permanentes de avaliação da formação e acompanhamento 124 

longitudinal dos estudantes e egressos e a prova progresso sejam enviados para o 125 

grupo que se encarrega da Prova Progresso mas com o sentido de avaliar a forma 126 

como esta prova está sendo feita, se mantém ou muda, justificando cada uma das 127 

decisões. O Professor Valotta disse que todas as comissões de curso devem ter 128 

uma comissão de avaliação interna, geralmente formada pelo núcleo docente 129 

estruturante de cada curso, e reforçou que já existem pessoas envolvidas com este 130 

tópico. Professora Regina sugeriu que a direção marcasse uma reunião com os 131 

coordenadores e o núcleo docente estruturante de cada curso, com o  grupo da 132 

prova progresso, com o Professor Odair  para organizar este assunto. Todos 133 

concordaram com a proposta. A Professora Virginia disse na medida que se discute 134 

nos fóruns percebe-se que isto tudo vai conformando o que seria um planejamento, 135 

e sugeriu que em algum momento a direção pensasse e que os colegas pensassem 136 

em uma ajuda externa porque a tarefa é vasta. O plano para o campus tem várias 137 

peças e às vezes discutimos separadamente sem ter ideia de como estas peças se 138 

articulam. É muito mais do que avaliar, como todos estes se articulam naquilo que 139 

seria um planejamento para o campus, que existe mas muitas vezes não aparece 140 

como deveria ser. A Professora Virginia também comentou sobre a nossa 141 
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visibilidade pública na Baixada Santista. Mencionou que a revista da Folha de São 142 

Paulo citou as 10 vagas que a USP vai abrir o ano que vem e nem mencionou a 143 

existência do Campus Baixada Santista da UNIFESP. A Professora Regina 144 

concordou plenamente com a Professora Virginia. A Unifesp Baixada Santista, disse 145 

a Professora,  só aparece na imprensa com noticias negativas. Contou que 146 

preparou, juntamente com o Professor Augusto Cesar e a secretaria Milca,  um 147 

relatório para a prefeitura do Santos sobre as atividades da Unifesp em Santos. Este 148 

relatório apresentou informações detalhadas sobre os cursos de graduação, projetos 149 

de extensão e de pesquisa, bem como estágios.  Prof. Regina disse que nós temos 150 

que divulgar mais o trabalho, o que fazemos de bom. Graduação e Pós-151 

Graduação: necessidade de articular o ensino da graduação com o de pós-152 

graduação e tornar a proposta da pós mais conhecida, debater suas linhas de 153 

pesquisa e os projetos nos diferentes espaços institucionais. A Professora Regina 154 

disse que com relação à integração, ela considera o Ensaio do PIBIC já uma forma 155 

de realizar esta integração. É fundamental que este evento seja mantido. Esse ano 156 

os alunos de pós-graduação participaram da avaliação dos trabalhos dos alunos de 157 

graduação. Isto foi excelente. A atuação dentro dos laboratórios também é um outro 158 

ponto de integração. Lá os alunos interagem normalmente. Uma outra forma de 159 

integração que já existe é o projeto PAD em que o aluno de pós-graduação participa 160 

das atividades de graduação, sob orientação do  supervisor ou docente do módulo. 161 

Já tivemos este ano as primeiras atividades do PAD e a tendência é deste projeto 162 

continuar e crescer. A comissão de pós-graduação está aberta para receber 163 

sugestões para aumentar a integração entre os dois níveis de ensino. Estágios e 164 

Atribuições das Comissões de Estágios: será remetido à Comissão de Estágio. 165 

Todos concordaram. Foi aprovado por todos que, em virtude do adiantado da hora, o 166 

fórum de Gestão fosse transferido para a próxima reunião do 167 

Conselho/Congregação. Prorrogação do contrato do Colégio São José:  A Profa. 168 

Regina disse que a entrega dos blocos I e II da Unidade Silva Jardim  está prevista 169 

para setembro/2011, mas que somente conseguiremos finalizar a mudança no fim 170 

do semestre porque iremos usar o resto do semestre para fazer os arranjos que 171 

faltam, tais como telefonia, internet, móveis, etc. Assim sendo, o Colégio São José 172 

será necessário para este segundo semestre. O Colégio aceita a renovação do 173 

contrato até final de dezembro pelo mesmo valor. Colocado em votação todos 174 

concordaram. Solicitação de transferência da servidora Juliana Geraldo para o 175 

Campus Vila Clementino: o pedido de transferência foi encaminhado pela servidora 176 

ao departamento de recursos humanos que abriu um processo, o qual foi 177 

encaminhado à direção do campus com uma manifestação do Prof. Mauricio 178 

Lourenção Garcia, chefe imediato da referida servidora. Este estava de acordo 179 

desde que houvesse contrapartida da vaga e de substituição da servidora por outra 180 

com igual nível e perfil. O Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Professor  Luiz 181 

Leduino de Salles Neto manifestou interesse de que a servidora fosse transferida 182 

para o Núcleo de Apoio ao estudante do Campus Vila Clementino. Documentos 183 

foram anexados que justificam o pedido de transferência. Não há impedimento 184 

desde que seja garantida uma vaga com o mesmo perfil para o nosso campus. 185 

Todos concordaram com a transferência desde que mantida a contrapartida da 186 

vaga, de psicóloga, conforme mencionado na observação do Prof. Mauricio. Greve 187 

dos servidores técnico-administrativos em educação: a Presidente do Conselho, 188 
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Profa. Regina Celia Spadari abriu a discussão informando que ações foram tomadas 189 

para antecipar e evitar conflitos e prejuízos para o início das aulas. A Professora 190 

Regina disse que já pediu para os dois estagiários de informática que verificassem 191 

os aparelhos de multimídia e que a estagiária da Secretaria de Graduação, 192 

Alexandra, pudesse carimbar os passes escolares. A Professora Carla Cilene 193 

solicitou que os coordenadores permanecessem na sala, após o término da reunião 194 

do Conselho, para que conversassem sobre o início das aulas. A Professora Regina 195 

disse que as listas de presença ou de turmas não estarão disponíveis, e solicita que 196 

os professores cheguem antes do horário para verificar se está tudo de acordo para 197 

ministrarem a aula, que tenham paciência e tranquilidade. A Professora sugere que 198 

cada professor converse com a sua classe para explicar o que está acontecendo, 199 

para reduzir a tensão e os conflitos que possam acontecer no campus. Com relação 200 

a assédio moral, enfatizou que não é admissível em nenhum nível. A Professora 201 

Regina disse que de maneira geral os docentes e a direção estão respeitando a 202 

greve mas a direção também tem que garantir que as atividades aconteçam dentro 203 

de um ambiente o mais tranquilo possível. A Professora pediu que, assim como esta 204 

havendo respeito aos técnicos que aderiram a greve, também devem ser 205 

respeitados os técnicos que não aderiram e que o acesso aos equipamentos não 206 

deve ser dificultado. Os técnicos propuseram fazer um seminário sobre assédio 207 

moral, para esclarecer o assunto. A Professora Regina Spadari  disse que considera 208 

fundamental que todos sejam esclarecidos sobre esta matéria, que apoia a iniciativa 209 

e que providências serão tomadas desde que haja alguma denúncia formal. Disse 210 

que assédio moral pode acontecer em situação de greve ou fora dela e devemos 211 

cuidar para que tudo não seja considerado assédio moral. A servidora Milca pediu 212 

que quando fosse solicitada alguma demanda que não seja feita individualmente, 213 

fosse mandada por e-mail porque todas as decisões são deliberadas em grupo. 214 

Disse também que foi levada a pauta local da greve à assessoria da reitoria e que já 215 

tiveram retorno em documento assinado pelo Prof. Albertoni. Nada mais havendo a 216 

discutir, a Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do 217 

Instituto Saúde e Sociedade.  218 
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