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Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, nesta cidade de 6 

Santos, à Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do 7 

Conselho do Campus Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto 8 

Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos. Estiveram ausentes: 9 

Profa. Dra. Maria de Fátima Ferreira Queiróz e o representante discente eleito da 10 

graduação Daniel Vieira Luiz. A Professora Sylvia Helena Batista, Vice-Diretora do 11 

Campus Baixada Santista presidiu a reunião devido às férias da Diretora do 12 

Campus, Profa. Dra. Regina Célia Spadari. A Professora Sylvia solicitou que se 13 

iniciasse a reunião com o primeiro ponto de pauta, e o relato dos  informes 14 

acontecendo após a discussão das pautas. A Professora informou que estavam 15 

presentes muitos colegas convidados, do movimento de greve dos técnicos- 16 

administrativos, e que também foi convidada a professora Angela Capozzolo para 17 

apresentação de um dos assuntos em pauta. Pauta: 1) processo de implantação 18 

no Campus Baixada Santista da área de Ciências do Mar e Meio Ambiente:: o 19 

Professor Nildo A. Batista disse que antes de falar sobre o Instituto do Mar, desejava 20 

inicialmente esclarecer que este é um nome fantasia, uma vez que, de acordo com o 21 

Estatuto da UNIFESP, o termo Instituto refere-se a uma estrutura já consolidada, 22 

com graduação completa e pós-graduação implantada. Queria também informar que 23 

estava falando sobre o assunto não só como professor do Campus mas por causa 24 

da nova função que está exercendo na Universidade a frente da recém criada 25 

Secretaria de Projetos Acadêmicos Estratégicos, cuja finalidade é estudar e 26 

determinar a continuidade do processo de crescimento da UNIFESP, seguindo uma 27 

orientação diferente do que foi o crescimento até agora, mas baseando-se em 28 

políticas indutoras do Governo Federal. A primeira fase do projeto Reuni 29 

caracterizou-se pela explosão de crescimento do ensino superior nas universidades 30 

federais. Nesta segunda fase, o governo pretende que as universidades públicas 31 

federais continuem crescendo em áreas consideradas estratégicas e com projetos 32 

pedagógicos voltados para o desenvolvimento  nacional e para a consolidação dos 33 

campi que foram criados na primeira fase. O Professor Nildo, que está a frente desta 34 

Secretaria informa que o Conselho do Campus BS deverá definir em breve a 35 

vocação estratégica de crescimento do campus, estabelecendo quais cursos viriam 36 

fortalecer o Instituto Saúde e Sociedade e a possível criação de novos institutos no 37 

campus.  O Professor Nildo disse que uma área considerada estratégica é, sem 38 

dúvida, a área de Ciências do Mar e Meio Ambiente, uma vez que o Brasil ainda tem 39 

poucos recursos humanos qualificados nesta área. Esta área é estratégica para o 40 

desenvolvimento nacional e também  para a própria UNIFESP neste momento em 41 

que ela é eleita pelo MEC para receber investimentos com o objetivo de tornar-se 42 

modelo dentre as universidades federais. A criação da graduação e pós-graduação 43 

em Ciências do Mar e Meio Ambiente faz parte do projeto aprovado no Conselho de 44 

Graduação e no CONSU quando a universidade fez o seu Projeto REUNI. Na época 45 

o projeto que o MEC aprovou  para a UNIFESP previa, por exemplo, para o Campus 46 

Baixada Santista, de imediato a incorporação do curso de Serviço Social (foi 47 
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incorporado em 2009)  e os cursos de Ciências do Mar e Meio Ambiente. Previa-se o 48 

funcionamento desta área para 2011, entretanto o projeto pedagógico ainda estava 49 

por construir. Por decisão  do CONSU foi adiada a implantação desta área,  e as 50 

vagas de docentes e técnicos já liberadas pelo MEC (59 vagas de docentes) foram 51 

emprestadas para o campus de São José dos Campos. Destas, apenas 6 vagas de 52 

docentes ficaram no Campus Baixada Santista para começar a planejar o que seria 53 

a área de Ciências do Mar e Meio Ambiente e as outras 53 vagas foram 54 

emprestadas para São José dos Campos com aval do MEC e, no momento propício, 55 

as mesmas serão devolvidas pelo MEC ao campus BS.  Destas seis vagas, quatro 56 

foram concursadas sendo que dois professores já tomaram posse há  3 meses e 57 

dois tomaram posse há 15 dias. Os quatro professores nomeados, delineariam  o 58 

embrião do projeto pedagógico. Estão abertos dois concursos, as inscrições fecham 59 

em 13/7 para as outras 2 vagas. Optou-se que destas 6 vagas, 3 fossem da área de 60 

meio ambiente e 3  de áreas relacionadas aos assuntos portuários ou de petróleo.  61 

No momento em que este projeto estiver pronto, e  tivermos garantia de 62 

infraestrutura física vamos dar o sinal verde para o MEC. Foi constituída uma 63 

comissão presidida pelo Professor Nildo  com esses primeiros 6 professores.  Num 64 

primeiro momento o Professor Nildo disse ter conversado com as Profas. Regina 65 

Spadari e Sylvia Batista e sugerido que esta comissão inicial pudesse ter 2 66 

representantes do nosso campus e o Professor Nildo sugeriu que um representante 67 

fosse do eixo Biológico e outro do grupo que desenvolveu o projeto de pesquisa 68 

sobre os trabalhadores portuários. A Professora Regina então indicou os 69 

Professores Maria de Fátima Queiroz e  Odair Aguiar Junior para compor a 70 

comissão. A proposta pedagógica para esta área prevê o ingresso  de alunos no, 71 

assim chamado, bacharelado interdisciplinar em Ciências do Mar, com duração de 3 72 

anos. Ao final de 3 anos estes alunos recebem o certificado de bacharel que lhe 73 

permite exercer a profissão. Se assim o desejar, poderá submeter-se a um processo 74 

seletivo interno para continuar sua formação em cinco áreas: 1) Engenharia de 75 

Petróleo e Energias Alternativas ou Renováveis; 2) Engenharia Ambiental Portuária; 76 

3) Engenharia da Pesca e Apicultura; 4) Oceanografia; 5) Ecologia Marinha.  O 77 

Professor Nildo disse que não seriam abertas de início as 5 áreas, mas apenas duas 78 

delas áreas. Neste momento, as mais estratégicas seriam a “Engenharia de Petróleo 79 

e Energias Alternativas ou Renováveis” e “Engenharia Ambiental Portuária”. As  80 

demais irão ser desenvolvidas a medida que haja o amadurecimento do projeto. No 81 

momento oportuno o Professor Nildo e a comissão do projeto voltariam a esta 82 

Congregação para discutir o bacharelado. A sugestão  é que o bacharelado já 83 

contemple a mobilidade estudantil, principalmente com os campi de São José dos 84 

Campos e a Universidade Federal do ABC. O projeto político pedagógico está sendo 85 

elaborado, e a infraestrutura física será solicitada a Prefeitura Municipal de Santos. 86 

Se não houver vontade política desta Prefeitura, outras prefeituras serão contatadas, 87 

uma vez que Guarujá, Cubatão já se mostraram positivamente interessadas. A 88 

respeito dos  técnicos , foram  emprestadas para São José dos Campos 33 vagas 89 

(ou 35, o Professor iria confirmar), 2 delas já foram concursadas e os técnicos estão 90 

aqui entre nós. A Professora Sylvia disse o quanto os 4 novos professores estão 91 

engajados e têm se dedicado e estão empenhados na construção deste projeto 92 

inovador, embora ainda não tenham espaço. A professora  perguntou como tem sido 93 

a dinâmica de trabalho deste grupo, e se existe a previsão de alguma formulação de 94 
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projeto, de discussão do mesmo na perspectiva de construir um campus. O 95 

Professor Nildo disse que assim que o projeto do bacharelado estiver pronto, a 96 

comissão virá apresentá-lo para a Congregação, mas que não tem prazo ainda 97 

previsto. O representante dos discentes Aurélio disse que achou interessante a 98 

importância desta área, para a expansão deste campus. Peguntou também se já 99 

existe informação em relação ao processo seletivo interno, se todos terão acesso a 100 

fazer este bacharelado, como seria a verba, etc. O Professor  Nildo disse que  todos 101 

os alunos que concluírem o bacharelado poderão se candidatar  para a segunda 102 

etapa, e que se pretende que haja vagas para todos os que assim o desejarem e 103 

forem aprovados no processo seletivo. Todo processo relacionado aos recursos está 104 

a ser construído. Até este momento existe uma divisão de verbas. O que se tem 105 

falado é que  hoje tudo que foi construído no campus de santos ainda não é 106 

suficiente para as necessidades do Instituto. Tudo o que vier é para suprir o Instituto 107 

Saúde e Sociedade. Tem que se pensar em como garantir a mobilidade dos 108 

estudantes, tem que ser visto agora, planejado antes. O Professor Ricardo Guerra 109 

perguntou em que instância foi pactuada a não ocupação do Ciências do Mar pelo 110 

espaço que temos hoje. O Professor Nildo disse que se não houver  espaço não se 111 

abre. Se depender do projeto ou do MEC, pode ser para o ano que vem, mas 112 

precisamos de espaço. O espaço físico da área de Ciências do Mar vai ter que 113 

discutido junto a Prefeitura. Mesmo com a entrega dos blocos I e II da Unidade Silva 114 

Jardim, não existe sala disponível para esses professores. O Professor Nildo disse 115 

que quer expressar com muita firmeza que este cuidado está sendo tomado e disse 116 

que está havendo uma negociação com o Centro de Excelência  Portuária (CENEP), 117 

local de treinamento do pessoal do Porto, onde estão sendo disponibilizadas 2 salas 118 

e um espaço de apoio para que estes professores se instalem, provisoriamente. 119 

Respondendo a uma pergunta da discente Isabel,  o Professor disse que a 120 

Politécnica da USP está também investindo num polo aqui em Santos, em 10 vagas 121 

de graduação. Enfatizou que a Unifesp não esta aqui para competir com a USP mas 122 

sim para estabelecer parcerias. A Professora Fernanda Scagliusi disse ter entendido 123 

a questão do espaço físico, mas que estes alunos vão precisar das mesmas coisas 124 

que os nossos alunos demandam e perguntou como vai ser administrada esta 125 

situação. O Professor Nildo disse que na medida em que a área estiver com seus 59 126 

professores, ela vai evoluir, ter o seu Instituto e ter a sua estrutura própria, tem que 127 

ser prevista a questão da alimentação, da infraestrutura, e aí vamos entrar em uma 128 

outra etapa. As Professoras Regina e Sylvia  tem discutido esse aspectos. A 129 

Professora Sylvia agradeceu ao Professor Nildo e solicitou que, quando o projeto 130 

estiver pronto, ele o apresente à Congregação. 2) pauta incluída: Greve dos 131 

servidores administrativos do campus Baixada Santista: A servidora Milca 132 

apresentou-se e informou que estava participando da reunião da Congregação na 133 

condição de suplente de representante eleito dos técnicos, agradeceu a Professora 134 

Sylvia que permitiu que fosse incluída a greve como ponto de pauta. A servidora 135 

Milca disse que pediu  a palavra para explicar como está o  movimento de greve. 136 

Disse que no dia 15/06 um grupo de tecnicos foram a São Paulo para entender este 137 

movimento, o que estávamos reivindicando, e  foi deflagrada a greve. No dia 17/6 o 138 

Sindicato esteve presente no campus e  90% dos servidores técnicos administrativos 139 

aderiram a greve. No dia 20/06 a greve foi iniciada. Milca disse que  já tiveram a 140 

oportunidade de conversar com a Professora Sylvia que aceitou um convite,  141 
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estendido a todos os docentes, de participar de uma reunião com o sindicato, que 142 

explicou que nossa reivindicação mais importante refere-se a retirada do  projeto de 143 

lei que congela os salários dos servidores federais em 10 anos. Milca informou que 144 

os técnicos tem se reunidos todos os dias das 8:00 às 17:00 horas, com discussões 145 

sobre o  movimento, elaboraram uma agenda, criaram um blog para que todos 146 

acompanhassem o que estavam e estão fazendo. Informou que há seguidores que 147 

vão para SP para trazer o que está acontecendo. Iniciaram diálogo com demais 148 

técnicos de outros campi e receberam a visita de colegas do campus de Guarulhos. 149 

Tem intenção de visitar Osasco e Diadema. Além da pauta nacional, aproveitaram o 150 

momento em que puderam conversar para levantar algumas pautas locais, do 151 

movimento do ano passado e que também serão retomadas. Em breve levarão para  152 

a reitoria para que se retome e melhore o  trabalho. Milca disse que gostaria de 153 

colocar que o grupo tem muitas aflições, muitos são novos em movimento de greve, 154 

não tem experiência de greve, é um momento difícil, cada um tem um sentimento, 155 

alguns aderiram 100% outros não, alguns estão trabalhando outros não, existem 156 

dúvidas. Milca disse que uma das coisas que ouviram é que pelo fato de estarem 157 

entrando às 8h e saindo às 5h, estarmos batendo ponto, por orientação do sindicato, 158 

poderíamos não ter nosso folha de frequência assinada pelas nossas chefias. Isto 159 

muito nos aflige porque a nossa reivindicação acreditamos que justa, não estamos 160 

aqui para brigar com a diretoria e gostaria de ter ou não ter a certeza de que os 161 

docentes estão apoiando a gente. Disse que é difícil estar em greve, é difícil ter cada 162 

um com um pensamento, é mais difícil ter nossas chefias contra a chefe. ” Digo isto 163 

como representante de uma classe. No dia em que a Prof Sylvia participou da 164 

reunião tivemos pouquíssimos docentes presentes e para nós é importante ouvir a 165 

voz de vocês. Queremos somar e não dividir, somos servidores e temos uma vida 166 

inteira para servir como servidores e se nós nos dividirmos, como será daqui a 10/ 167 

15 anos, quando quisermos construir uma universidade para todos?. Temos 168 

pensamentos diferentes, e estamos aqui abertos para ouvir”. Milca agradeceu a 169 

atenção após ser aplaudida. A Professora Virginia disse que iria repetir o que já 170 

havia falado, que acha que como gestores termos uma responsabilidade neste 171 

movimento.  O movimento como este se resolve pela repressão, o que não está 172 

sendo o caso, ou por esforço se acharmos que é justa. Não ouvi ninguém dizer que 173 

são injustas eu diria até que nós, docentes,  estamos no mesmo barco, a pauta 174 

nacional também nos diz respeito, os técnicos estão pedindo que haja uma previsão 175 

orçamentária para que se possa negociar. A professora Virginia disse que devem 176 

ser apoiadas como cidadãos, docentes e gestores. Os técnicos não estão pedindo 177 

coisas impossíveis. Com relação à frequência da folha de ponto, a Professora 178 

Virginia disse ter lembrado que o Reitor e Prof. Nildo encaminharam a frequência 179 

dos docentes, não houve nenhum momento em que o Reitor dissesse que não iria 180 

encaminhar a frequência. A Professora Sylvia disse que na assembléia pode se 181 

comprometer que não haveria nenhum assedio moral com os técnicos que tivessem 182 

optado pela greve. Disse não passar qualquer pensamento de proibição, ou assedio 183 

para retorno às atividades e que ela tem tido o máximo cuidado com as demandas, e 184 

ontem, quando esteve na reitoria pela manhã e a noite, a pedido do Diretor de 185 

Guarulhos foi feita uma discussão sobre o assunto, e as informações que ela trouxe 186 

é que 85 a 100% dos técnicos de Santos, Guarulhos e Osasco estavam em greve. 187 

Não existia paralisação em Diadema e São José dos Campos. Não existe nenhuma 188 
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intenção de cortar ponto, os Diretores de Campus e Reitoria entendem que deve ser 189 

respeitado na sua intenção. Esperamos que o Ministério tenha a mesma 190 

compreensão. Que afirmamos e que manteremos toda a rotina de atestado de 191 

frequência dos servidores. Uma outra questão foi a manutenção dos serviços 192 

mínimos, Guarulhos está usando a estratégia dos estagiários.  Temos tido as 193 

dificuldades normais, que fazem parte do movimento, esforço de todos, e a direção 194 

está fortemente empenhada em cuidar. Esta tem sido a nossa postura nesses dias 195 

desde que o movimento foi deflagrado. A Professora Sylvia  disse que, com relação 196 

a uma proposta que a Professora Virginia Junqueira colocou em reunião “de uma 197 

manifestação aos Ministérios da Educação e Planejamento de que as negociações 198 

fossem efetivamente realizadas para que a greve pudesse se encerrar com a vitória 199 

dos servidores nas suas bandeiras de luta e que esta fosse uma manifestação da 200 

direção acadêmica”, a manifestação seria da Congregação e por isto trouxe esta 201 

proposta para que a Congregação votasse e informou que conversando com o Prof. 202 

Ricardo Smith, Reitor em exercício, esta nossa solicitação  deveria ou poderia ser 203 

enviada para o Conselho Universitário para que ele fizesse esta manifestação 204 

pública aos Ministérios. Mais do que a direção do campus, mais do que a Reitoria, o 205 

Conselho Universitário, como órgão máximo, analisaria nosso pedido, a necessidade 206 

de que a greve dos técnicos fosse tratada o mais seriamente possível, construindo 207 

alternativas de negociação. A Professora Sylvia Batista disse ainda que estava 208 

deixando o assunto em aberto para que pudesse ser discutido e aprofundado neste 209 

momento.   A Profa. Fernanda Scagliusi disse que falaria  como docente e como 210 

representante dos adjuntos e queria reconhecer todo o empenho da Profa. Sylvia 211 

Batista, que tem sido extremamente democrática e justa; e agradecer aos técnicos 212 

pelos que eles estão fazendo, caso as negociações ocorram e saiam vitoriosas, eles 213 

teriam conseguido isto. A Professora Fernanda manifestou  apoio total e irrestrito a 214 

todos os técnicos. Como representante dos adjuntos, a Professora disse ter 215 

acontecido uma breve conversa entre os docentes e que não foi possível discutir 216 

previamente no docentesbs e que eles estavam planejando fazer uma atividade no 217 

dia 05 de julho, porque este era o dia que já estava marcado como um dia de 218 

paralisação, em que os docentes poderiam receber esclarecimentos sobre as 219 

pautas. A Professora Fernanda disse que muitos dos docentes desconhecem os 220 

projetos de lei, e que se os técnicos pudessem participar e conversar  com os 221 

docentes a respeito do assedio moral. A Professora Fernanda disse que parece que 222 

está acontecendo no cotidiano entre os docentes e os técnicos. A Professora 223 

informou que a reunião vai ser às 14:30 horas na Ponta da Praia. O Professor 224 

Ricardo Guerra disse que queria reforçar, pedir um pouco de paciência e 225 

entendimento de todos no sentido de que as pessoas reagem  diferentemente 226 

dependendo da informação que  tem e quando ele, Ricardo Guerra,  chefia direta de 227 

dois colegas servidores perguntava qual a implicação jurídica de se assinar uma 228 

folha de ponto  é porque  nunca havia assinado antes. O Professor disse que tinha 229 

quase certeza que há um apoio incondicional de docentes e discentes e que 230 

conversando conseguimos unir forças. O Professor Victor Dourado falou como 231 

docente, aproveitando as palavras da Professora Fernanda Scagliusi e colocou o 232 

seu apoio reiterando tudo o que foi falado. Como coordenador, o Professor Victor 233 

disse que se depender da sua opinião, pediu que todos os docentes não exerçam 234 

qualquer tipo de assedio moral aos técnicos que estão no movimento. O Professor 235 



 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 

 

 

Maurício se posicionou como docente e coordenador, disse  já ter manifestado o seu 236 

apoio pessoal, e que  queria  aproveitar este  momento para absoluto apoio. 237 

Salientou que uma coisa que surgiu como  importante é que,  embora o movimento 238 

dos técnicos tenha sido deflagrado por uma pauta nacional, em todos os momentos 239 

remete a questões do particular e o Professor achou que neste sentido sugeriria que 240 

em algum momento poderíamos olhar para essas reivindicações,  conduzir isto de  241 

uma forma política que este campo pretende construir. O discente Gabryel Tavares 242 

de Barbosa disse que  como aluno era solidário ao movimento dos técnicos  e como 243 

represente discente a maioria dos estudantes também está se reorganizando, 244 

também querem fazer atividades e que gostaria de estar participando do movimento 245 

dos técnicos. A Professora Claudia Juzwiak disse que, como  coordenadora, apoia o 246 

movimento, parabenizou os técnicos pela organização e informou que o curso de 247 

nutrição já desenvolveu um plano de apoio às técnicas durante o período em que 248 

estarão ausentes. A Professora Carla Cilene disse apoiar o movimento no sentido 249 

mais amplo como colocaram os colegas. A representante suplente dos alunos da 250 

Pós, Vanessa Cardoso Pires disse que eles conversaram e também apoiam a causa 251 

que é justa. A Professora Rosana Rossit disse que enquanto docente  devia apoiar, 252 

trabalhar junto e achava que devia-se respeitar o direito de um e de outro. Tem 253 

aqueles que querem parar ou tem aqueles que tem que estar presentes na 254 

emergências. A Professora colocou que a servidora Reginéa  está mobilizada no 255 

processo mas por questões pessoais opta por não paralisar as suas atividades. O 256 

Professor Odair disse que  como docente não há como não apoiar, e como gestor 257 

falou que tem casos de pessoas que estão ou não estão em greve e ambos serão 258 

respeitados. A representante dos residentes, Élida Maria Rodrigues manifestou total 259 

apoio e a Professora Maria Liduína disse que como servidora e coordenadora de 260 

curso queria reiterar como é importante este apoio público. A Professora Eunice 261 

Nakamura expressou o apoio com a concordância do eixo IS de que como 262 

servidores que somos, não temos como não reconhecer o que os técnicos estão 263 

reivindicando. A Professora Luciana Maluf, disse que como coordenadora do eixo 264 

Biológico apoiava e inclusive agradecia as atividades de emergência que 265 

continuavam sendo mantidas. A Professora Sylvia colocou em votação o item de 266 

quem concordava com o  envio da manifestação ao CONSU  e a proposta foi 267 

aprovada por unanimidade. A Congregação do campus aprovou a manifestação 268 

para que a Unifesp se dirija ao Ministério  de Planejamento e Educação  e leve as 269 

pautas levantadas. A Professora disse que achava importante essa posição, 270 

principalmente porque nem todos os campi estão paralisados, de que estamos 271 

considerando legítimo este movimento e que em nenhum momento houve dúvida 272 

quanto a posição da direção e que isto seja pautado no Conselho Universitário, dia 273 

13/07.  A Professora Sylvia disse que  o Pró-Reitor de Graduação afirmou que as 274 

atividades não seriam paralisadas, que elas seriam garantidas. O Professor Mauricio 275 

pediu que este Conselho se posicionasse e manifestasse absoluto e total repudio a 276 

todo e qualquer assedio moral que possa acontecer em situação de greve ou fora 277 

dela e que ele  gostaria de solicitar que a Professora Sylvia Batista, que dirige esta 278 

congregação, que isto fosse colocado como questão e fosse votado. A Professora 279 

Sylvia colocou em votação a questão  e o repúdio foi aprovado por unanimidade. A 280 

Professora Sylvia pediu ao Professor  Mauricio que mandasse algum texto para que 281 

fosse colocado na nossa página na comunicação de docentes, alunos e técnicos. A 282 



 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 

 

 

técnica administrativa em educação Milca Oliveira agradeceu o respeito com que os 283 

técnicos foram tratados na reunião do Conselho. A Professora Sylvia passou a 284 

outros pontos de pauta : 3) A professora Maria Graciela Morell foi eleita a nova 285 

vice-chefe do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade; 2) Comissão de 286 

Banca: solicitou-se na última reunião do Conselho, os nomes dos docentes 287 

suplentes da Comissão de Banca que estavam faltando. A Professora Jaquelina 288 

Imbrizi pediu um prazo maior. No caso do Departamento em Cuidados em Saúde, a 289 

titular é a Professora Macarena Devincenzi e a suplente é a Professora Márcia 290 

Novelli. Nos outros 2 departamentos ainda não há suplentes e a Professora 291 

Jaquelina pediu um prazo, até a reunião de agosto, para definir os suplentes. 4) 292 

Transferência de Docentes: A Professora Sylvia Batista disse que outro ponto que 293 

queria propor e analisar são os pedidos de transferência de departamento.  Informou 294 

que após a aprovação do Regimento, a transferência de docentes  será avaliada 295 

pelas respectivas Congregações, até então é definida no CONSU.  Os pedidos de 296 

transferência das Professoras Viviane Maximino e Sylvia Dantas, nos parece pedir a 297 

mudança para um departamento que apesar de sua legalidade formal, internamente 298 

já não esta funcionando assim. Nosso entendimento é que este pedido aguarde a 299 

criação dos novos departamentos. A Professora Rosana Rossit disse que ela 300 

também tem orientado os docentes para que aguardem até que os novos 301 

departamentos sejam criados. A Professora Jaquelina disse existir uma discussão 302 

de desmembramento também do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade 303 

e, se  realmente for criado um novo departamento de Políticas Públicas, alguns 304 

professores estariam mudando. Uma outra questão que surgiu foi relacionada aos 305 

laboratórios didáticos. O assunto foi discutido na ultima reunião do DCS, onde estão 306 

alocados dois novos laboratórios, o que suscitou uma discussão muito prolongada 307 

sobre a questão de que se aprovados seria necessário abrir novos centros de custo 308 

e espaço físico. Observou-se então que existem laboratórios, com espaço físico 309 

previsto, que ainda não constituem centro de custo e não foram aprovados pelos  310 

Departamentos. A Professora Sylvia Batista e demais docentes sugeriram colocar 311 

como pauta em uma próxima reunião. O Professor Ricardo Guerra disse que  ele foi 312 

uma das pessoas que questionou a criação dos laboratórios e agora estava 313 

lembrando que em algum momento foi dito que não haveria retaliação quando o 314 

docente quisesse mudar de departamento. O que se percebe é que não existe 315 

nenhuma norma com relação à criação de laboratório ou transferência de 316 

departamento ou, se existe, as pessoas que estão nas chefias não estão sabendo. A 317 

Professor Sylvia Batista disse que é muito importante essa questão dos laboratórios 318 

e que é necessário rediscutir.  A Professora Jaquelina disse que como a comissão 319 

de bancas foi  montada tendo em vista os 3 novos departamentos, o mesmo poderia 320 

ser feito com relação aos laboratórios e alocação de docentes. Ela questionou se 321 

não poderíamos  nesse momento aprovar a transferência das duas docentes,  e a 322 

partir desta reunião do Conselho orientar os professores a aguardar ate que a sua 323 

criação tenha sido regulamentada. Colocado o assunto em votação foram aprovadas 324 

as transferências das professoras Viviane Maximino e Sylvia Dantas do 325 

Departamento de Saúde, Educação e Sociedade para o atual Departamento de 326 

Ciências da Saúde. 5) Clínica Integrada e Espaço Provisório para atividades na 327 

Zona Noroeste:  A Professora Angela Capozzolo fez o resgate do projeto da clínica 328 

integrada e, após discussões, deliberou-se pela retomada das negociações com a 329 
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nova Secretária da Saúde de Santos e, caso seja necessário, todo o processo será 330 

discutido e pactuado envolvendo, também, o Prefeito de Santos e a Reitoria da 331 

UNIFESP. Deliberou-se também pelo aprofundamento dos estudos sobre a inserção 332 

do Campus Baixada Santista em Santos, discutindo possibilidades de locais para o 333 

desenvolvimento das atividades do Campus BS na Zona Noroeste. O Professor 334 

Alexandre Valotta comentou  que está demorando demais para entrar em pauta o 335 

Fórum de Gestão e o Fórum de Avaliação do Projeto Pedagógico e que é preciso 336 

priorizar a discussão. Foi colocado em votação  se os pontos do Fórum de Gestão e 337 

do Fórum de avaliação deveriam ser discutidos numa reunião extraordinária do 338 

conselho ou na reunião ordinária de julho e foi aprovado que os pontos serão 339 

apresentados na reunião ordinária do Conselho/Congregação em julho. O  Núcleo 340 

de Bioética ficou pautado para agosto/11.Nada mais havendo a discutir, a 341 

Professora Sylvia Batista encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto 342 

Saúde e Sociedade.  343 


