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13.04.2012 4 

 5 
 6 
Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à 7 
Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do 8 
Campus Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com 9 
lista de presença assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia 10 
Spadari, Diretora do Campus. Estavam presentes na reunião o Dr. Thomas Augusto Ferreira 11 
de Almeida, Dr. Maurício Maia e Carlos Francisco dos Santos Jr. (Cazuza). Informes: a 12 
Professora Regina iniciou a reunião informando que o processo está na CET, e que esta 13 
havia solicitado mais dois documentos que já haviam sido entregues em julho do ano 14 
passado. Os ofícios com o protocolo da CET foram então resgatados e entregues, 15 
juntamente com o documento que foi solicitado. A CET estaria encaminhando este processo 16 
à secretaria de meio ambiente, ainda hoje. Entramos em contato com o Secretário de Meio 17 
Ambiente, que se prontificou a tratar o processo em caráter de urgência. A CET solicitou 18 
aumento de 6 vagas no estacionamento, o que foi providenciado utilizando-se o terreno em 19 
frente ao Edifício Central. Assim sendo, a aprovação do projeto pela Secretaria de Meio 20 
Ambiente é a última providência para a prefeitura emitir o alvará de funcionamento. A 21 
Almeida Zapatta já começou a fazer medições para as grelhas, fez adequação na cobertura 22 
para evitar novos alagamentos e prometeu entregar todas as instalações até o dia 18/maio. 23 
O bloco B já foi recebido pelo Departamento de Engenharia da Unifesp e o bloco A será 24 
entregue até o final da próxima semana. Estavam finalizando hoje as instalações dos 25 
detectores de fumaça, e o treinamento da brigada de incêndio ocorrerá na próxima semana. 26 
No dia 17, a empresa Net Solutions concluirá a instalação dos cabos de rede de informática 27 
nos dois blocos. Um bombeiro ficará de plantão 24 horas/dia em cada unidade do campus. 28 
O contrato de manutenção dos elevadores está em análise na Procuradoria Federal, pois 29 
este precisa ser feito sem licitação, uma vez que somente assim a garantia será mantida 30 
pela empresa que construiu e instalou os 3 elevadores do edifício central. Somente após a 31 
assinatura deste contrato os elevadores poderão ser ligados. Em seguida a Profa. Regina 32 
passou a palavra aos conselheiros. Professor Virginia Junqueira: “vamos aproveitar bem 33 
a presença do Dr. Maurício e Dr. Thomas para que a gente possa fazer as perguntas e 34 
perdoem se as perguntas não são bem estruturadas juridicamente. Considerando que 35 
estamos desenvolvendo atividades acadêmicas no prédio da Silva Jardim, desde o dia 36 
27/2/2012, sendo que os departamentos se mudaram antes para lá, considerando que 37 
ocupamos um prédio em obras tendo sido liberado uso parcial e restrito do bloco B, 38 
considerando que não há autorização legal para utilização dos elevadores, que não há 39 
rampas de acesso  entre os andares do prédio, e consequentemente não acessibilidade  40 
para todos, perguntamos: 1) quais documentos atestam ou deveriam atestar as condições 41 
de solidez e segurança da construção ou instalação, observância na execução da legislação 42 
pertinente, normas técnicas e do projeto aprovado? 2) uma edificação pública de ensino 43 
superior pode ser ocupada sem que seja expedido o alvará e o habite-se? inclusive temos 44 
uma certa confusão entre alvará e habite-se; 3) a ocupação do prédio nessas condições nos 45 
coloca numa posição de ilegalidade? 4) alvará e habite-se são expedidos para obras 46 
inconclusas?, é claro que tendo em vista a legislação de Santos; 4) a ausência desses 47 
documentos (alvará e habite-se) implica responsabilização da direção de campus  em face 48 
de ocorrência de eventuais acidentes?; 5) na hipótese da ocorrência de acidentes e 49 
considerando a inexistência de alvará e habite-se a seguradora pode ser acionada? Essas 50 
são algumas perguntas. Agradeço em nome de todos os esclarecimentos que vocês 51 
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puderem nos dar.” Dr. Thomas Augusto Ferreira de Almeida : “em relação às edificações 52 
é o município que rege todas as questões de licenciamento, construção e o que se aplica 53 
aqui é a legislação de Santos. Inicialmente dependendo do tamanho da obra e o tipo de 54 
intervenção que será feita, é necessário entrar com a documentação, projeto arquitetônico, 55 
projetos complementares e obter na prefeitura uma licença de edificação, chamada de 56 
alvará. Após a conclusão da obra, é então expedida a licença de habite-se, após verificação 57 
da conformidade desta obra com o projeto que tinha sido aprovado na prefeitura. Quando é 58 
feita a aprovação deste projeto é emitida a licença para edificação, as condições de 59 
segurança, salubridade são todas analisadas pela prefeitura. Em relação ao habite-se e a 60 
questão de ocupação, pela legislação é necessário que seja expedido o habite-se antes de 61 
ocupar e desenvolver qualquer atividade em qualquer imóvel, seja residencial, comercial ou 62 
de prestação de serviços. A Professora perguntou a respeito de uma situação de ilegalidade 63 
sem habite-se, teoricamente estaria numa situação de ilegalidade. Muito se discute de que 64 
boa parte dos edifícios públicos ou privados não tem habite-se. Na seguradora é necessário 65 
ver na apólice que fizemos se há alguma cláusula a respeito do habite-se porque as 66 
condições de salubridade e segurança são analisadas na época do projeto. O habite-se 67 
pode ser parcial, não sendo necessário concluir toda a obra para ter o habite-se. Em caso 68 
de qualquer evento adverso as responsabilidades são apuradas, como por exemplo: quem é 69 
o responsável por esta edificação, se reunia as condições de segurança, se havia bombeiro, 70 
se todos os serviços estavam atendidos, para então ser definida a responsabilidade. Não há 71 
uma responsabilidade direta. “Quando não se tem habite-se, fica mais difícil demonstrar que 72 
aquele prédio encontrava-se em condições de regularidade para ser ocupado e as 73 
atividades desenvolvidas.” Prof. Alexandre Henz: “No sentido da responsabilização, no 74 
caso de algum acidente, sem o habite-se, a responsabilidade recai sobre a congregação ou 75 
a direção do campus?” Dr. Thomas: “estatutariamente a congregação pode tomar decisões 76 
de caráter administrativo dentro do campus. Ao se ocupar um prédio sem habite-se, pode 77 
dar origem a uma multa municipal. Em relação a eventos acontecidos dentro da 78 
universidade, é preciso apurar caso a caso para saber o que gerou o acidente, se foi alguma 79 
condição de irregularidade.” Cazuza: O Prof. Walter falou com o Prefeito agora de manhã e 80 
o Prefeito comprometeu-se a agilizar o andamento do processo de liberação do alvará e 81 
habite-se”. Discente não membro da congregação:”eu estava na reunião da congregação 82 
do dia 03 de fevereiro quando foi aprovada a ocupação do prédio. Eu não me recordo, 83 
quando foi feita  a proposta para a congregação votar o adiamento das aulas de ter sido 84 
comentado em nenhum momento da falta de documentação. Então eu queria saber se a 85 
congregação votou na ocupação do prédio sem saber da documentação ou se era ciência 86 
de todos e a gente foi para lá ilegal com a ciência de todo mundo?”. Prof. Regina: ” 87 
nenhuma informação foi omitida da congregação. O que foi falado naquela ocasião, e o que 88 
está sendo falado agora é que todos os documentos que nos foram solicitados foram 89 
protocolados na prefeitura. Ainda não havia sido liberado o habite-se, mas todos os 90 
documentos estavam de posse da prefeitura.” Prof. Angela Capozzolo: “vou insistir na 91 
pergunta, você diz que ao usar o prédio sem ter o habite-se, no mínimo tem uma multa da 92 
prefeitura. Numa situação como a gente se encontra já teve alguns acidentes como cair 93 
parte do teto, qual a recomendação que haveria juridicamente para nos orientar?” Dr. 94 
Thomas: ”a primeira orientação seria ocupar o prédio só com o habite-se, mas 95 
independente de ter  habite-se ou não, se aconteceu algum acidente vai ser apurada a 96 
responsabilidade. A recomendação jurídica é de que qualquer prédio só pode ser ocupado 97 
depois de expedido o habite-se.” Profa. Angela: “ e aí eu queria aproveitar como a gente 98 
apura a responsabilidade, uma coisa que temos discutido no caso de ter tido problemas, 99 
como se encaminha?” Dr. Thomas: “depende muito da natureza do problema. Pode ser 100 
feito um procedimento interno, uma apuração, ou procedimento de sindicância, quando é 101 
constituída uma comissão para apurar os fatos. Depende muito da natureza do problema, do 102 
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objeto que vai ser apurado, do tipo do acidente que ocorreu.” Profa.  Regina:” em relação a 103 
isto o Pró-Reitor de Administração se pronunciou na última reunião do Consu, dizendo que 104 
os problemas de alagamento no pavimento térreo foram realmente causados por um erro no 105 
projeto e que as responsabilidades serão apuradas.” .... (docentes ou alunos perguntando 106 
fora do microfone) Dr. Thomas respondendo: “uma vez tendo sido constatado que houve 107 
um erro de projeto, a empresa que o idealizou deverá indenizar os eventuais prejuízos.” 108 
Profa. Maria Graciella:” voltando ao que a Profa. Angela acabou de dizer,  você disse o 109 
prédio só pode ser ocupado legalmente com o habite-se mas poderia ter  habite-se parcial e 110 
segundo as suas palavras se boa parte da obra, ou seja boa parte significa, uma 111 
porcentagem, são locais,  o que quer dizer esta boa parte.” Dr. Thomas: “de acordo com o 112 
artigo 23 do código de obras de edificação  de Santos: habite-se parcial poderá ser 113 
concedido se a obra tiver partes que possam ser habitadas ou ocupadas independente das 114 
demais, atendidas as normas de segurança e edificações. Profa. Maria Graciella:” Isto 115 
significa que passariam por vistorias parciais?” Dr. Thomas: “sim, exatamente.” Profa. 116 
Graciella: “ou seja, pode-se entrar no prédio uma parte dele outra não.” Dr.Thomas: ”sim”. 117 
Profa. Fernanda Scagliusi: “ainda com relação a questão da responsabilidade pelo 118 
ocorrido, vai ser aberta esta sindicância pela pró-reitoria tendo em vista que foi um erro do 119 
projeto, agora esse projeto não foi aprovado pela Engenharia da Unifesp? Como ela não 120 
constatou que tinha esse erro no projeto. Como foi aprovado?” Dr.Thomas:” eu não sou 121 
engenheiro para poder falar mas eu imagino que existem erros e erros. Existem erros 122 
grosseiros e erros de mais difícil constatação. Se só  constatarmos  o erro na medida em 123 
que formos utilizando, precisaremos de um auxilio técnico. Exatamente por isto a 124 
sindicância.” (microfone parou) Profa. Regina: “eu acho que é importante deixar bem claras 125 
algumas coisas: parece que houve um erro do projeto no que diz respeito ao escoamento de 126 
água no pavimento térreo, que se mostrou insuficiente para o volume de água que foi 127 
observado em duas ocasiões. É preciso que fique claro que durante a chuva de 03/04 não 128 
houve desabamento do teto, mas sim de parte do forro de um dos corredores, é diferente. O 129 
forro do teto ficou encharcado e isto aconteceu porque um dos ralos da cobertura ficou 130 
entupido por um plástico que foi trazido pelo vento. Neste caso não houve erro de projeto, 131 
foi uma situação que aconteceu, um acidente. Estas coisas precisam ficar bem claras para 132 
evitar que se dêem nomes errados a diferentes situações.” Cazuza: “mesmo em relação aos 133 
ralos, há necessidade de se averiguar se realmente foi um erro de projeto ou se houve um 134 
excesso de chuva. Há  a necessidade de apuração. Quem acusa tem que provar a culpa do 135 
acusado.” Dr.  Thomas: “A respeito dos prazos das obras, quando contratada uma licitação, 136 
a realização de uma obra, é colocada uma multa em caso de atraso, só que o projeto pode 137 
sofrer diversas alterações durante sua execução. Para cada pedido de prorrogação, tem que 138 
haver uma manifestação da administração, no sentido de verificar se este pedido de 139 
prorrogação é razoável ou não. Pode ser constatada alguma intercorrência na obra que 140 
demande maior tempo, uma solução de engenharia. Dentro do processo de licitação, a cada 141 
pedido de prorrogação, há uma manifestação do Departamento de Engenharia, da área 142 
técnica competente do órgão, para verificar se o pedido é ou não é razoável.” Profa. 143 
Virginia: ” uma sugestão e até seria prudente, não cabe então tirar o gesso do forro  já que 144 
aqui chove muito, a segunda cidade com maior teor de umidade no Brasil, a gente tem um 145 
temor fundamentado. O restaurante universitário teve que ser todo retocado. A planta, não 146 
sei bem o que houve, várias retificações por impropriedades, a outra impropriedade que 147 
poderia ser avaliada, Profa. Regina, o forro com gesso nós não poderíamos ter voltado a ter 148 
este acidente, não é melhor prevenir isto? Uma sugestão para quando o setor de 149 
engenharia pudesse vir aqui, para que a gente não tenha problemas, que eles possam 150 
apreciar isto.” Profa. Regina :” fica a sugestão. Este é o tipo de questão que não seremos  151 
nós que vamos resolver.” Profa. Elke Stedefeldt :” minha questão vai ao encontro do que a 152 
professora Virginia colocou, que eu perguntei ao engenheiro e ele não soube me responder, 153 
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e o Renato (servidor responsável pela manutenção) não soube me responder e continuo 154 
com esta dúvida. Eu entendo que havendo um ralo, uma calha, a gente tem um ladrão em 155 
desnível com o ralo para a água poder fugir pelo ladrão. Se você calcular o peso dessa água 156 
por m2 de laje, se ela continua a subir, a laje pode cair em função do peso que esta água 157 
tem sobre a laje. A minha dúvida é : como está o sistema de ladrão, na cobertura? Mesmo  158 
havendo  o  entupimento da calha precisamos ter um sistema de segurança que não permita 159 
este peso em cima da laje. Gostaria de um esclarecimento quanto a isto.” Aluno não 160 
membro da Congregação: “quando as  obras vão ser finalizadas para a gente poder utilizar 161 
o prédio?” Prof. Alexandre Henz: “dos prazos e responsabilização ( porque a gente está 162 
acompanhando a construção há quase 6 anos tem questões da Almeida Zapata e tem 163 
questões da engenharia . O caso é que este processo se estende há quase 6 anos),  um 164 
processo longo deste prédio que envolve muita mais gente do que a Almeida Zapatta. 165 
Porque existe um ônus para todo mundo, os prédios que a gente aluga há muito tempo. 166 
Como isto pode ser apurado com mais critério? Com mais cuidado? Que se vejam bem as 167 
responsabilidades que se estende”. Prof. Stéfanis: “vamos sair um pouco de particularismo 168 
de problemas pontuais, construção e engenharia, e eu como professor há 2 anos, e o que 169 
tramita fora as sindicâncias, atualmente via Unifesp, via justiça, se já há um processo, a 170 
quantas anda isto?” Profa. Florianita: “até porque alvará é dado para construção e a gente 171 
sabe por outras apurações, há 1 ano e pouco atrás não tivemos a vantagem de ter você, 172 
Thomas, aqui que a gente leu todas as conclusões da época anterior, tivemos dificuldade de 173 
até de interpretar algumas coisas, fomos no ministério público e tal,  então, por exemplo, 174 
não teve licitação direito, uma série de coisas, a empresa que hoje está aqui é a mesma 175 
empresa do começo de tudo... quando se licita obra pública já apresenta a planta, o alvará e 176 
aí se faz a concorrência para ver quem é que apresenta melhor cálculo financeiro. Até esta 177 
coisa para gente continua um pouco nublada.” Dr. Thomas: “inicialmente, eu posso falar de 178 
forma mais genérica a respeito deste processo, porque eu não estou com o processo aqui 179 
para saber do histórico dele. Dependendo da complexidade da obra, o projeto pode ser 180 
elaborado pelo departamento de engenharia ou  pode ser contratada uma empresa. Nesta 181 
caso, salvo engano, optou-se por uma empresa. Em posse desse projeto, licitou-se a 182 
execução desta obra. A respeito das responsabilizações, existem atualmente mais de 60 183 
comissões de sindicância tramitando na universidade. Geralmente cada um dos 184 
apontamentos do relatório da auditoria feita pela Controladoria Geral da União, é analisado 185 
por uma comissão de sindicância. Os processos de sindicância  que envolvem ação 186 
disciplinar a algum servidor têm acesso restrito, tramitam em sigilo. Ao final, o relatório 187 
conclusivo pode ser divulgado e encaminhado para os setores competentes. Os demais 188 
processos da universidade, todos têm processo público, inclusive a partir do dia 18 de maio, 189 
quando a obra for finalmente entregue, todas as ferramentas de consulta serão abertas para 190 
consulta pública, disponibilizados todos os tipos de informação e de dados gerenciais de 191 
órgãos públicos federais. As apurações estão ocorrendo, mas não sei em que ponto estão 192 
especificamente. Talvez fosse mais interessante consolidar essas demandas num 193 
documento e encaminhá-las ao depto de engenharia ou para a reitoria.” Profa. Regina: “em 194 
relação aos prazos, a Almeida Zapatta se compromete a entregar o bloco A no final da 195 
próxima semana. As obras que são necessárias para instalar as grelhas no pavimento térreo 196 
incluem o preparo do terreno e a confecção das grelhas. A empresa está aguardando que a 197 
engenharia libere a descrição específica do material para encomendar este material. Já 198 
começaram hoje a demarcar o local e deixar tudo pronto para instalar as grelhas assim que 199 
elas sejam entregues. É possível isolar uma parte para eles trabalharem, liberando o outro 200 
lado e depois inverter. Não precisam ficar com todo o espaço disponível.”  Profa. Elke: ”eu 201 
queria, junto com a fala da Florianita, eu como servidora pública,  não falo pelo curso e sim a 202 
minha vivência. Estou na universidade desde 2006. Naquela época, nós fizemos algumas 203 
reuniões com a arquiteta, foram mostradas as plantas, fizemos algumas sugestões, 204 



 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 

 

 

propostas dentro daquilo que nós conhecemos. Tivemos muita dificuldade de negociação 205 
com este grupo (do Departamento de Arquitetura). Depois em novo momento, houve o GT 206 
de espaço físico e, ao mesmo tempo, a troca do grupo de engenheiros,  teve uma 207 
mobilização porque a gente tenta da melhor forma trabalhar de forma coletiva, nós tivemos 208 
que aceitar da forma como estava e muitas questões foram feitas com relação a  209 
Segurança, ao corpo de engenheiros e muitas vezes não tive resposta. Em relação ao RU, a 210 
Profa. Ana Maria não está mais responsável, me colocou ontem que ela tem muita 211 
dificuldade de diálogo com a engenharia, ela sente que a engenharia tem omitido 212 
informações. Além disso, ela não se sente a vontade para ser fiscal de contrato, pois nós 213 
docentes não temos a linguagem e entendimento jurídico. A gente tenta até adquirir 214 
algumas habilidades que não cabem a nós. Eu faço uma solicitação que a engenharia se 215 
demonstre mais aberta. Eu não fiquei satisfeita com a fala dos engenheiros na reunião 216 
passada da congregação, eles não se posicionaram, eu tive a percepção que eles não 217 
entendiam, que  estavam perante uma congregação. Eu me senti desrespeitada, ele olhava 218 
como querendo dizer o que você tem a ver com isto se eu sou o engenheiro e sou 219 
responsável por isto. As perguntas que ele fazia eu não entendia. Eu acho que existe um 220 
respeito profissional também. A engenharia se posicione num apoio a favor da nossa 221 
construção e que traga as respostas que nós pedimos.” Cazuza: ”nós temos problemas sim 222 
com a engenharia, não é de hoje, estamos tentando consertar a todo instante, mudou a 223 
chefia, a forma de diálogo e o relacionamento. Temos número insuficiente de técnicos. 224 
Temos projeto de contratar engenheiros, com a autonomia dos campi ou de forma central. 225 
Quanto à questão da transparência tem que acontecer. Todos nós devemos ter acesso a 226 
todos os detalhes. Se houve alguma sensação de que não há diálogo, eu vou comunicar, 227 
vou levar pessoalmente e vou pedir que a pessoa ou o depto se coloque de forma a 228 
responder aquilo que foi colocado.” Profa. Regina : “A Profa. Elke tem toda razão, a relação 229 
com os engenheiros é bastante difícil e muitas vezes ficamos sem respostas. É complicado.” 230 
Cazuza: “deve haver outros questionamentos acerca da engenharia, sugiro que vocês 231 
elaborarem um documento, ponto a ponto, e o encaminhem, via Profa. Regina, para o prof. 232 
Walter Albertoni, para que ele possa buscar as respostas junto à engenharia.” Profa.  233 
Florianita: “quero falar com o Cazuza, estou lembrando que você nos acompanhou de perto 234 
no movimento de 2010, que foi todo sobre esta questão do que não estava andando, o 235 
prédio não saía, e na discussão com o reitor do nosso documento, do que ele assinou, uma 236 
das coisas que tinha, é que nós teríamos um engenheiro para o campus. Está escrito isto e 237 
assinado. Era unânime. Não dá para ligar para o CREA quem é o conhecido e se meter a 238 
fazer coisa de engenheiro e depois vem os dois na congregação, e foram arrogantes, e 239 
olharam que bando de gente metida a querer discutir? O engenheiro aqui que foi prometido, 240 
escrito e assinado a gente não tem até hoje.” Cazuza: ”a vaga de engenheiro para o campus 241 
Santos foi pleiteada, além de mais enfermeiros, médicos, e teve mais algumas outras, além 242 
de docentes, tem uma lista grande.    E o que acontece? Encontramos resistência para 243 
criação de vagas no Ministério de  Planejamento e nos garantiram que, segundo o Ministério 244 
da Educação, deve ser sancionada a criação de novas vagas. Hoje deslocar um engenheiro 245 
de SP para Santos fica difícil. Eu sei a dificuldade que é conversar na Engenharia.” 246 
Discente não membro da congregação: “Primeiro a Regina diz que daqui uma semana vai 247 
ser entregue a parte A do campus, só que eu queria saber só se eles vão entregar o bloco 248 
B, sem extintor, alagando;  e, segundo, falando de transparência nós estudantes, 249 
professores e técnicos, a planilha de gasto que foi gasta na universidade, uma ex-aluna fez 250 
um estudo que constatou que desde 2007 a Unifesp gasta mais com aluguel do que dentro 251 
do campus.” Profa. Regina: “o terceiro andar do bloco B foi recebido pela engenharia esta 252 
semana. Então, as obras do bloco B estão concluídas. Goteira em sala de aula, atualmente, 253 
eu desconheço. Como eu disse, eu gostaria que me fosse informada a ocorrência de 254 
qualquer acidente ou incidente, especificando o local exato em que ele ocorreu, e o que de 255 
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fato está acontecendo, porque desconheço que haja goteira em sala de aula no Bloco B. De 256 
fato, pingou água do aparelho de ar condicionado de uma das salas, devido ao entupimento 257 
do dreno, não foi goteira. Isto não depende da obra ou estar em obra, pode acontecer em 258 
qualquer aparelho de ar condicionado, a qualquer momento. Neste caso, deve-se acionar o 259 
setor de manutenção, para desentupir o dreno. Eu preciso saber onde é, e quando ocorreu , 260 
para poder consertar. O campus dispõe de uma equipe de manutenção, cujo responsável é 261 
o Sr. Renato, que está o tempo todo cuidando desses problemas. Informem e nós 262 
tomaremos as providências o mais rápido possível, o que temos feito desde que assumimos 263 
a direção.  Extintores estão todos lá, mangueiras estão lá, e hoje estão sendo instalados os 264 
detectores de fumaça; e na próxima semana os bombeiros vão fazer vistoria de todas as 265 
instalações no que se refere à segurança contra incêndio. Tivemos aula sem os detectores, 266 
mas com os extintores e mangueiras de incêndio.” Dr. Thomas: “a respeito da transparência 267 
dos gastos da universidade, todos os órgãos federais, são obrigados a colocar na sua 268 
página inicial todos os gastos consolidados. Os orçamentos estão lá disponíveis. A respeito 269 
do motivo por que os gastos com alugueis soam maiores que o gasto com aquisição de 270 
imóveis, o orçamento proposto anualmente pelo gestor é votado no congresso nacional, 271 
incluindo os investimentos que serão feitos em imóveis, as contratações de serviços, 272 
orçamento para assistência estudantil, folha de pessoal, aquisição de bens. Este ano foram 273 
cortados 50 bilhões do orçamento.” Prof. Fernando de Almeida Silveira: “este processo 274 
jurídico de averiguação da procuradoria, a procuradoria compõe com o ministério público 275 
local?” Dr. Thomas: “Depende, pode gerar uma apuração ( microfone ficou ruim)... em 276 
diversas instâncias. No âmbito administrativo, uma coisa que é importante é o direito de 277 
defesa, é perigoso fazer um pré-julgamento. A Procuradoria Federal tem um escritório de 278 
Advocacia Geral da União e nós  realizamos  o controle interno da administração da 279 
Unifesp. Todos os editais passam primeiro pela procuradoria. Da mesma forma, o gestor 280 
antes de emitir um encaminhamento, manda para a procuradoria para que se faça uma 281 
análise, para ver se neste processo foi dada oportunidade de defesa para os indivíduos, se 282 
foi feita a devida instrução neste processo. Estamos assessorando o gestor. Se no 283 
ministério público for apurada uma irregularidade dentro ....... ( não pegou mais....) Profa.  284 
Liduina: “nossa discussão é reforçar a questão da acessibilidade. A acessibilidade no 285 
diálogo com a engenharia e setor jurídico. Hoje somos mais de 1100 alunos, mais que 150 286 
professores, e técnicos, por outro lado nós defendemos direitos humanos. Mas pelo que eu 287 
vi, teremos apenas um elevador, então nesta lógica, nem vou colocar para a gente pensar 288 
no futuro, considerando que este elevador ele pode ter uma pane, manutenção, quebrar e 289 
aí, como a gente vai ficar? Se pudéssemos antecipar. Nesta linha eu queria ouvir um pouco 290 
o que a gente pode fazer para antecipar a situação de um elevador quebrado. E esta 291 
relação creche, número de m2 por número de criança, se não tem esta lógica em se tratando 292 
de deficiência? Enfim.” Profa. Regina:” são 3 elevadores e não um, professora. Professora 293 
Virginia: “a gente pensou em construir uma biblioteca, creche, pensa em expansão e agora 294 
você nos dá uma péssima notícia de que houve  um corte de 50 bilhões ...” Profa. Regina : 295 
“por favor vamos manter o foco, não vamos fugir muito senão a gente não resolve nem o 296 
emergencial...” Discente não membro da congregação : “eu queria fazer uma pergunta 297 
para a Profa. Regina, você tinha falado que a engenharia tinha prometido que o prédio ia ser 298 
entregue no dia 30 de março. Até quando isto vai ficar sendo adiado? Mais uma pergunta 299 
para o advogado. O quanto é legal a liberação do prédio independente da congregação 300 
aprovar ou não, que não tem acessibilidade, que está fazendo estudante ter 301 
constrangimento de ter aula na biblioteca, o quanto isto é legal, no que diz respeito jurídico 302 
mesmo, o quanto é legitimo?” Cazuza: “eu acho que a universidade, até 1 ano e meio atrás 303 
era outra; com o novo estatuto e regimento tornou-se bem diferente. Uma coisa é 304 
Guarulhos, outra é São José, outra é Santos. Em São José está tudo em ordem. Em 305 
Guarulhos, fizemos o mesmo processo para realizar a obra, mas as empresas não se 306 
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interessaram e não conseguimos ir adiante. Cada espaço tem a sua peculiaridade, este 307 
diálogo tem que ser tratado. A questão da acessibilidade em relação à legalidade, temos 308 
que contemplar o que a prefeitura exige. Quando nós apresentamos o projeto, tem que 309 
contemplar o que a legislação obriga, a priori está resolvido, seja iluminação ou  310 
acessibilidade. Há um processo tramitando na SPU, via Ministério do Planejamento, de uma 311 
ação de posse do terreno onde hoje está instalada a Portuguesa Santista. O processo foi 312 
julgado e está na mão do juiz para marcar a data da reintegração. Nós sinalizamos para o 313 
ministério o interesse da UNIFESP pela área. O ministério, via SPU, aceitou que a Unifesp 314 
tome posse dessa área. Por outro lado, tivemos  problemas na desapropriação da área 315 
vizinha ao edifício Central, que gerou desagrado da comunidade acadêmica e dos 316 
moradores, pois havia equívocos no processo de avaliação. Mediante a mobilização da 317 
comunidade acadêmica e dos moradores, fomos à câmara municipal, tomamos 318 
conhecimento das reclamações e interrompemos o processo,; ao mesmo tempo que 319 
iniciamos um estudo para desapropriação de outras áreas. O atraso do prédio da Educação 320 
Física se dá em decorrência destes problemas.” Profa. Regina: “para responder a pergunta 321 
do aluno, eu gostaria de dizer que: eu faço parte da comunidade acadêmica, eu não sou 322 
estranha à comunidade acadêmica. Eu sou professora universitária desde os 21 anos.” 323 
Discente Rodrigo que não faz parte da congregação: “ O que isso tem a ver ?“.  324 
Professora Regina “ tem a ver sim, me deixe terminar, por favor. Eu faço parte da 325 
comunidade, eu sou professora, pesquisadora e, a partir de um momento da minha carreira, 326 
eu me tornei gestora, chefe de depto, coordenadora de pós-graduação, e hoje sou diretora 327 
deste campus, mas não é por que sou diretora que não faço parte desta comunidade. Eu já 328 
fui estudante, faz tempo mas já fui. Eu sinto da mesma maneira que vocês a necessidade de 329 
ter todas as condições de trabalho. Eu gostaria muito, como diretora, de poder ter hoje um 330 
campus funcionando lindamente, sem protestos, sem reclamações, sem problemas, e 331 
acredito que qualquer um de vocês que estivesse no meu lugar também gostaria que fosse 332 
assim. Só que o mundo real não é assim. Infelizmente. Porque o nosso objetivo aqui é de 333 
que  possamos  estudar, aprender, produzir conhecimento, publicar, atender a população, 334 
enfim... exercer a nossa atividade fim. Existem problemas (provavelmente muito deles 335 
poderiam ter sido evitados, mas não foram) que estão impedindo que a gente execute esta 336 
atividade fim. Eu como gestora atual, uma das, a gestão não é apenas a direção. A direção 337 
é assessorada por chefes de departamento, coordenadores de curso, setores 338 
administrativos, todos fazem parte da gestão e a gestão está em consonância com a gestão 339 
superior,  que é a reitoria com toda a sua equipe. Então gente, todos nós queremos que as 340 
coisas se resolvam. Vocês não pensem que eu acho bom que eu tenha dito que o alvará 341 
estaria na nossa mão e não está, passei as informações como recebi e acreditamos nela, 342 
ingenuidade nossa, foi, mas não foi má fé, posso garantir. Passei a informação só que ela 343 
não aconteceu, foi de novo, não aconteceu. Então, existem trâmites dentro do serviço 344 
público aos quais não podemos  fugir sob pena de ser responsabilizado. Foge à nossa 345 
competência isso. Existem regras, trâmites, que temos que obedecer até para não sermos 346 
depois alvo de processo, como aconteceu com o outro reitor. Infelizmente estamos todos 347 
submetidos a isto. Eu gostaria muito que vocês não se esquecessem que eu faço parte 348 
desta comunidade, vocês serão, no futuro, talvez professores ou gestores e talvez daqui há 349 
muitos anos estarão se lembrando o que eu falei.” Discente não membro da congregação: 350 
“acho que esta participação na congregação é fundamental e parece que a gente tá numa 351 
encruzilhada e decidir que caminho vai tomar para que a gente lide com o real. Hoje aqui 352 
preciso aprender com este processo e tomar um rumo pautado nisso. “Profa. Viviane: “nós 353 
havíamos há 2 dias atrás tomado uma decisão de que só voltaríamos a ter atividade na 354 
Silva Jardim após o alvará, elevador funcionando, e com a obra de escoamento. Uma 355 
questão tem a ver com as obras, a outra tem a ver com o processo legal. Mesmo que daqui 356 
a 30 dias tenhamos o alvará, o escoamento, se não tivermos o habite-se vamos estar 357 
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entrando ilegalmente no prédio. Este é o entendimento? Isto significa a falta de espaços 358 
para as aulas acontecerem, e as aulas não acontecendo. Qual o tempo que temos de fôlego 359 
para que estas aulas sejam feitas da maneira que for possível nos outros prédios e que isto 360 
não inviabilize o semestre. Estou entendendo que a gente entre no prédio na hora que 361 
legalmente for possível a sua ocupação; e isto pode demorar; e se isto demorar a gente tem 362 
previsto que não tem capacidade para as aulas acontecerem para todos os alunos em 363 
cursos e eixos. Isto pode significar perda de um semestre? E quais as consequências de 364 
ocupação de um prédio ilegal? ” Dr. Thomas: algumas questões são de cunho logístico a 365 
direção vai falar. No momento que constatou que só pode haver ocupação com o habite-se, 366 
realmente temos um grande problema. Como vamos ter aulas e cumprir todas as 367 
atividades? Neste caso, como vamos fazer agora? A administração está lidando com toda a 368 
transparência, mas estamos dependendo de burocracia administrativa. Não sabemos 369 
quanto tempo demora. Temos que fazer uma previsão de quanto tempo vamos ficar nessa 370 
situação para que a gente consiga efetivamente não perder o semestre. Acho importante 371 
juntar todos os setores competentes da universidade, ter bastante diálogo, o que pode 372 
congregar, contribuir... [fita correndo... falando fora do microfone e não gravando...”]. 373 
Discente Maurício de Oliveira Filho (não membro da congregação): “ ... ninguém age de 374 
má fé aqui. Só faltava essa. Agora a questão é jurídica. Todos nós queremos que isto seja 375 
solucionado.  Quero pedir para o Gabriel complementar o informe que os estudantes 376 
votaram a reivindicação agora, aula o quanto antes. A questão é suicida de quererem entrar 377 
na Silva Jardim sem condições de segurança.” Discente não membro da congregação: 378 
“Seguindo  a linha do Mauricio eu não me senti contemplado com nenhuma das minhas 379 
perguntas, eu não perguntei sobre documentos para prefeitura, mas sim no momento em 380 
que o prédio foi  liberado para entrega de forma ilegal porque não tinha habite-se, se era 381 
legitimo, independente da congregação aprovar ou não no que diz respeito à acessibilidade. 382 
Não tem bebedouro embaixo. A segunda é o que diz respeito à entrega do campus, não foi 383 
o que eu perguntei: já que isto vem se alongando há tanto tempo quando efetivamente vai 384 
ser entregue este campus? E outra questão, o campus foi entregue, tem gente no 4º ano, 385 
fazendo TCC e o prédio foi entregue. As condições para ter aula lá não teve, trazer 386 
notebook de casa, não tinha condições de ter.” Servidora Mariana Guimarães: “Como 387 
representante dos técnicos administrativos (somos em 98), fizemos uma reunião ontem para 388 
nos posicionar hoje. Qualquer preocupação dos técnicos  principalmente os que estão na 389 
Silva Jardim é o atendimento que está paralisado. O que tiramos ali?  Uma preocupação 390 
com os terceirizados porque a servidora Marcella dos Santos Oliveira, que é fiscal do 391 
contrato dos terceirizados, foi no prédio e encontrou  o pessoal da copa e o pessoal da 392 
faxina lá no prédio. Então se o prédio não está bom para nós, também não está bom para os 393 
terceirizados.  Ela pediu para a gente trazer isto na reunião, para eles poderem ser 394 
relocados: ou eles não vão trabalhar ou vão para outro setor, ajudar nas outras Unidades. 395 
Outra questão que tiramos também seria a do remanejamento dos setores. O pessoal do 396 
DPD estão trabalhando nas unidades I e II. O pessoal da Secretaria não está trabalhando, 397 
mas estão atendendo os emails, eles propuseram que colocariam dois estagiários na ponta 398 
da praia para fazer o atendimento mais simples. Não há espaço físico na Ponta da Praia 399 
para todos. O Apoio Pedagógico colocou que poderia ir para a Ponta da Praia. As 400 
secretárias também poderiam ser realocadas para poder fazer o atendimento. Os técnicos 401 
ficam de 8h ou mais no local de trabalho. Há uma preocupação muito grande com a 402 
segurança do prédio e com as obras, não só o alvará. O que o pessoal colocou é que o 403 
importante é que não haja obra aonde o servidor está trabalhando. O pessoal da biblioteca 404 
declarou que eles não se recusam a trabalhar, mas é preciso ter condições. Não podemos 405 
entrar sem alvará, e também que eles não entrariam no prédio em obras. Isto foi o que 406 
tiramos na reunião de ontem.”...[Falando... falando fora do microfone...] Dr. Tomas: “A 407 
respeito da questão da acessibilidade, a lei prevê condições mínimas. Se elas vão ser 408 
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suficientes é uma coisa que a gente tem que constatar, ou se é necessário haver 409 
adaptações no projeto. Isto pode ser feito. O que aconteceu nesta ocupação parcial  é 410 
questão de estudar e conversar o que é possível fazer de adaptação para evitar 411 
constrangimento de qualquer pessoa.  A gente vê uma nítida preocupação em garantir o 412 
acesso para todos nos prédios públicos. Se as condições não são suficientes, e se alguém 413 
tem alguma sugestão, porque não contribuir? A Profa. Regina disse  o que é uma 414 
comunidade universitária, somos todos nós. Sempre dialogando e com uma postura 415 
propositiva. No caso, só reforçando, quando o projeto foi enviado à prefeitura, estavam 416 
contempladas as normas de acessibilidade, mas nada impede de agregar e trazer novas 417 
soluções.” Prof. Marcelo Roman : “questão de esclarecimento. Primeiro soube esses 418 
nomes jurídicos alvará, habite-se... porque o que nos ampara legalmente é o habite-se. 419 
Segundo,  a gente teve reunião nos eixos, cursos e poderíamos manifestar e proponho que 420 
façamos isto.” Profa. Regina: ”Nós temos 2 situações: uma, que é a discussão para 421 
esclarecimento das dúvidas; e outra, é a decisão da congregação sobre as atitudes a tomar. 422 
Proponho que quando formos tomar decisões apenas os membros da congregação 423 
permaneçam na sala. O regimento geral da Unifesp no seu artigo 291 diz: as reuniões dos 424 
conselhos e congregações não serão públicas e a elas somente poderão ter acesso seus 425 
membros e pessoas convidadas pelo presidente dos respectivos colegiados.” No momento 426 
em que a congregação for se reunir, somente os conselheiros deverão estar nesta sala. 427 
Todas as discussões poderão ser feitas nesta assembléia. Mas as decisões serão tomadas 428 
pela congregação e só por ela.“ [Protestos e muito barulho.....] [O aluno Rodrigo Saggiorno 429 
gritou protestando e chutando a cadeira.]  Discente Gabriel Tavares  lê um texto de Kafka. 430 
Dr. Thomas: ”quanto à auditoria, a empresa foi contratada e este caso de 2010 e os 431 
servidores foram multados e punidos. A Zapata ganhou a licitação do prédio. É importante 432 
ver o contexto e saber em relação a qual dos campus está se referindo. [O aluno Maurício 433 
gritou que os seguranças já estavam impedindo a entrada de pessoas no prédio.] ” Profa. 434 
Liduina: “eu não me senti contemplada com o que o Cazuza falou. Quando você traz o 435 
exemplo de Guarulhos não tem nada a ver. Aí vem o procurador e retoma muito bem. Acho 436 
também que neste momento, que é o de como a gente se posiciona neste fórum,este 437 
momento que estamos vivendo. Neste momento,  eu pediria ajuda do procurador, do 438 
jurídico, da legalidade de nos falar algo sobre isto, é estatutário, é legal, mas como 439 
estávamos na ilegalidade, e como agora não vamos permitir de uma hora para outra? Então 440 
eu acho que você pode criar o caminho jurídico para este momento.”Profa. Silvia Tagé: “ eu 441 
fiquei quieta até agora, ouvi e acho que tem sido bastante produtivo, mas está na hora de 442 
passar aos encaminhamentos. Acho que a proposta da aula também é tranquila. E garanto 443 
que não tem ninguém querendo entrar e sendo barrado. Não vamos tensionar mais do que 444 
já estamos tensionados. Mauricio: “você está me chamando de mentiroso?” Profa. Silvia 445 
Tagé: “Eu não estou dizendo que você mentiu. (dirigindo-se ao aluno Maurício). Eu queria 446 
propor que a gente continuasse, tivemos reuniões de cursos e eixos, foram reuniões 447 
exaustivas e acho que cada eixo, cada curso poderia falar de maneira sintética o que foi 448 
tirado. Não tive intenção nenhuma em te chamar de mentiroso. Eu disse que não há 449 
ninguém sendo impedido de entrar. Não vamos misturar e nem tensionar. Se todo mundo 450 
considerar que as dúvidas já estão razoavelmente sanadas, que talvez valesse a pena ter a 451 
presença dos engenheiros, com a mesma tranquilidade e disponibilidade que os nossos 452 
juristas vieram aqui para esclarecer questões. A minha proposta é de encaminhamento.” Dr. 453 
Thomas: “para esclarecer a Professora Liduína, as outras reuniões não foram ilegais, como 454 
também não é ilegal pedir a quem não é membro da congregação, que se retire. Existe 455 
democracia representativa. Esta congregação contempla todos as categorias da 456 
universidade. Neste caso é prerrogativa da direção decidir. Não adianta nada fazer uma 457 
grande assembleia e não conseguir chegar a uma decisão.“ Prof. Stéfanis: “ Em primeiro 458 
lugar gostaria de reforçar todas as falas da colega, primeiro que de tanto quanto possível, 459 



 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 

 

 

por uma questão de cortesia, talvez, de  parte a parte como nas últimas reuniões, se 460 
pudesse aceitar senão tolerar a presença das pessoas que não são ligadas a congregação, 461 
obviamente que, por isto que eu digo de parte a parte, se a gente  conseguir também manter 462 
numa reunião de trabalho onde a gente precisa tomar decisões extremamente importantes 463 
para a continuidade ou não do calendário acadêmico, um ambiente razoável senão bom de 464 
trabalho. Se de parte a parte conseguir manter um certo nível a coisa se torna possível e de 465 
resto acho fundamental a sugestão de encaminhamento da colega, que é os eixos comuns, 466 
os eixos específicos todas as instâncias da Universidade , a gente deveria ter engatado isto 467 
no relato da servidora Mariana, porque diante de todas as questões legais, a gente tem 468 
soluções pedagógicas e políticas muito urgentes a encontrar hoje. Então eu queria sugerir 469 
de parte a parte esta tolerância se for possível com educação, civilidade, como se pede 470 
numa reunião de trabalho e que a gente encaminhasse.” Profa. Fernanda Scagliusi: 471 
“tentando só encaminhar, professora Regina quero fazer um apelo à sua generosidade e 472 
sensibilidade de aceitar que convidados possam participar. Apelar para que os restantes 473 
pudessem participar sem voz e voto.” Prof. Regina: “Fernanda, como eu já disse, eu 474 
também faço parte desta comunidade, precisamos como congregação tomar decisões com 475 
tranquilidade. Quando, como o Professor Stéfanis e a Professora Sylvia colocam que é 476 
importante que nós possamos continuar com tranquilidade, é neste sentido que lembro que 477 
os membros da congregação são eleitos democraticamente e, portanto, representam a 478 
comunidade. No entanto, considerando que há interesse de todos, e considerando que esta 479 
plateia está aqui para assistir e ter conhecimento do que foi decidido, e considerando que 480 
vocês, colegas, concordam com isto, eu não me oponho a que todos possam assistir a 481 
reunião, mas espero um ambiente tranquilo até o final da reunião.” Profa. Angela: ”cursos e 482 
eixos se reuniram, mas haverá necessidade de novos espaços. A Profa Sylvia disse que é 483 
impossível alugar novas salas de aula em curto prazo. Alguns vão ser necessários além do 484 
que a gente já tem, espaços alternativos. “Dr. Thomas: “não dá para prever quanto tempo 485 
será necessário para se conseguir identificar espaços disponíveis, que atendam nossas 486 
necessidades, juntar documentação acaba demorando provavelmente 2 semanas. O que a 487 
gente pode buscar são parcerias.” Prof. Ricardo Guerra: “só confirmando, em torno de 10 a 488 
15 dias? Pode ser menos tempo? Quero saber se a nossa última parceria, com o Colégio 489 
São José, se você sabe, Regina, sobre isto e a gente está entrando num momento que é 490 
único e todos temos o mesmo objetivo.” Profa. Regina:” temos várias questões, 491 
precisaremos buscar espaços? Estes certamente não serão com as condições que nós 492 
temos na Silva Jardim, eu não sei como foi feita a parceira com o Colégio São Jose porque 493 
não era diretora na época, não sei se está disponível, primeiro teremos que levantar as 494 
necessidades, depois buscar na cidade de Santos, porque a experiência nos diz que não é 495 
fácil encontrar espaços adequados e disponíveis, e depois tratar de fazer isto dentro da lei. 496 
E, o Dr. Thomas me perdoe, mas eu não acredito que sejam 10 dias. Posso estar 497 
redondamente enganada, mas o Sr. está sendo extremamente otimista, pelo que eu tenho 498 
assistido nos últimos anos eu não acho que vai ser tão simples. Além da questão das aulas 499 
temos o problema dos técnicos. Eles precisam bater ponto, não podem bater o ponto e ir 500 
para casa, têm que permanecer no local de trabalho. Vamos ter que rever todos os setores 501 
que foram  deslocados para Silva Jardim e realocá-los, readequar os espaços da Ana Costa 502 
e Ponta da Praia. Temos agora também 200 alunos a mais. Eu adianto para vocês que não 503 
será simples. Os técnicos, chefias de Departamento estão na Silva Jardim, todos os 504 
documentos. Vão ser trazidos de volta? Biblioteca, vai levar de volta? Secretaria, vai levar 505 
de volta? Pessoas pedindo para eu assinar atestado de matrícula, tem documentos que eu 506 
preciso assinar. Onde assino? Emails que eu preciso responder, mas estou sem secretária, 507 
embora a Sueli esteja extremamente disponível para trabalhar onde for necessário inclusive 508 
na própria casa dela, o tempo todo no skype, no telefone, a rotina da diretoria está 509 
comprometida, e tudo isto traz consequências para o nosso trabalho. Não é simples. Vai ter 510 
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que ser feito um estudo muito detalhado de como vamos executar essas ações. Parece-me 511 
que temos que pensar a curtíssimo e a médio prazo e não podemos  ficar esperando. A 512 
minha proposta é que pensemos  todas essas adaptações para o semestre inteiro.” Profa. 513 
Priscilla: “ queria perguntar ao procurador  que as licitações demorariam 90 a 120 dias para 514 
aluguel e uma terceira questão discutida entre docentes. Este é um problema deste campus 515 
e não de quem estava instalado na Silva Jardim. A reorganização do espaço deve ser uma 516 
distribuição equitativa entre os cursos e os eixos. Que na semana que vem entre direção, 517 
eixos, CEG, as câmaras façam o operacional da distribuição a curto e a médio prazo, seja 518 
alocação ou parceria.” Dr. Thomas: “o procedimento de licitação inclui : primeiro identificar 519 
se há imóvel disponível e se pode selar uma parceira, temos carência muito grande de 520 
imóveis em Santos. Não existindo imóvel possível para parceria, colégio, espaço apropriado, 521 
problemas com a documentação, iniciar o processo administrativo. É preciso constatar que é 522 
um imóvel apropriado, se o valor que está sendo pago é apropriado, juntar a documentação 523 
do locador e do imóvel. Recomenda-se ver se tem habite-se. Em seguida, realiza-se o 524 
empenho, e o pagamento. A identificação de espaço e busca de orçamento de espaços 525 
apropriados é o que dificulta e demora mais.” Prof. Marcelo Domingues Roman pela 526 
Coordenação do Curso de Psicologia: “ bom vou  falar então sobre os posicionamentos 527 
assumidos  na reunião da Comissão da Psicologia, assumidas por unanimidade. Primeiro, a 528 
comissão levantou críticas à forma apressada, sem infraestrutura necessária, com que vem 529 
se efetivando a expansão da Unifesp. A Comissão do Curso de Psicologia é a favor de que 530 
sejam apuradas as responsabilidades em vários níveis; que seja enviado um informe ao 531 
Ministério Público de Santos das condições atuais da Silva Jardim, visto que já existe em 532 
andamento uma ação pública a respeito. Quanto à continuidade das atividades: reitera a 533 
decisão tomada de só após terem sido preenchidas as três condições, entrar no prédio,  534 
mas manifesta o desejo de cumprir todas as atividades acadêmicas programadas para este 535 
semestre, e suas respectivas cargas horárias. Para isto a  comissão defende que seja 536 
imediatamente otimizada a utilização dos espaços existentes nas outras unidades na 537 
Baixada Santista; e que sejam buscados espaços públicos no município de Santos e, caso 538 
necessário, nos arredores, para acolher essas atividades. Se for distante que seja 539 
viabilizado transporte. Em ambos os casos a comissão se manifesta contrária à locação de 540 
qualquer espaço e à readequação dos espaços para este fim, bem como a eventual 541 
ocupação deve partir de mapa já existente.  A incorporação de outras demandas: solucionar 542 
os problemas da Silva Jardim, espaços docentes definitivos bem equipados, RU e sistema 543 
anti-incêndio.” Professora Viviane Maximino pela Coordenação do  Curso de Terapia 544 
Ocupacional: a comissão do curso de TO foi na mesma direção do curso da Psicologia, de 545 
que podemos ter uma solução emergencial, e elaborou uma planilha com as salas que 546 
podemos disponiblizar. Pensamos uma planilha para 3 a 4 semanas, o que seria possível 547 
emergencialmente mas a partir deste prazo precisaríamos de coisas mais definitivas, daí as 548 
parcerias.” Profa. Patricia Poletto pela Coordenação do curso de Fisioterapia: “diante 549 
das propostas apresentadas, nós somos favoráveis a que um grupo de trabalho, que inclua 550 
os técnicos em Assuntos Educacionais, coordenadores de  curso e eixos, e direção 551 
acadêmica, para que  possamos agilizar o processo e as aulas sejam retomadas o quanto 552 
antes. Discutimos a possibilidade de que cada docente pudesse ver o tempo efetivo gasto 553 
em sala de aula, e se é possível enxugar este horário, fazer ensino a distância para que não 554 
se perca conteúdo.” Prof.    Ricardo Guerra pela Coordenação do Curso de Educação 555 
Física: “a comissão do curso, considerando as informações que tínhamos ontem, optou por 556 
continuar as atividades, inclusive na Silva Jardim. Há algum tempo o curso convive com 557 
condições que não são tão estranhas, goteiras, pombos, etc. Por outro lado, fica claro para 558 
o grupo também que não haveria condições, a curto e médio prazo, que todo o campus 559 
tenha o seu andamento normal como biblioteca, como os funcionários das diversas frentes. 560 
Por outro lado, caso a Silva Jardim continue em suspensão, o curso  identificou momentos 561 
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em que poderia liberar algumas salas na unidade da Ponta da Praia. Apesar da posição, 562 
elaboramos alguns contextos de colaboração no sentido de tentar arrumar espaços, mas 563 
queria pontuar esta posição da maioria, em continuidade,  ela também foi discutida pelo 564 
estranhamento que esta proposta  gerou na reunião dos adjuntos que foi realizada um dia 565 
antes, de que seria ruim ou seria um absurdo a continuidade frente às condições que nós 566 
temos. O curso traz uma mensagem de lamento, que os colegas possam pensar isto  de 567 
uma proposta que parte, como eu disse, de cabeças que tem o mesmo objetivo.” Profa. 568 
Elke Stedefeldt pela Coordenação do Curso de Nutrição: “iniciamos a reunião de curso 569 
fazendo o histórico das reuniões e foi dado um espaço para as discussões que tivemos aqui. 570 
Nós fizemos um mapeamento para os próximos 15 dias onde pensamos na distribuição de 571 
salas nas unidades da  Ana Costa e Ponta da Praia. A comissão está aberta a discutir todas 572 
as possibilidades e locais. Profa. Maria Liduinade Oliveira e Silva  pela Coordenação do 573 
Curso de Serviço Social: “nos reunimos ontem e não foi uma discussão simples. Discutiu-574 
se muito com a presença de estudantes, técnicos e professores e aí tivemos muitas 575 
indagações, dúvidas e confusões. Enfim, avançamos em algumas estratégias e nos 576 
deparamos com a questão da qualidade da formação, sem prejuízo, como fazer a reposição. 577 
A gente ainda teve alguns impasses, sobretudo no que diz respeito ao que nós queremos de 578 
fato: reposição, inclusive correndo o risco de ir para agosto, ou queremos agora  realocação. 579 
Tantos os professores como alunos querem dar aulas e estudar. Comissões de curso em 580 
estado permanente de reunião, suspensão das atividades da Silva Jardim – retornamos 581 
desde que – replanejar o semestre acadêmico. Prioridades para os estágios, atividades de 582 
supervisão de estágio, PIBIC, orientação de TCC, IS, TS e núcleo de estudo de pesquisa e 583 
extensão.” Prof. Augusto Cesar pela Coordenação do BICT: “nosso posicionamento é 584 
pela manutenção das aulas na PP. Fazemos parte do campus e  temos o apoio dos alunos 585 
e do corpo docente. Estamos à disposição para trabalhar junto com os outros docentes. 586 
Atualmente utilizamos o auditório e 2 salas, os outros espaços estão à disposição da 587 
direção.  Fazemos parte do campus e que isto fique patente.” Profa. Sara Del Prete 588 
Panciera pelo Eixo Inserção Social: “nos reunimos e nos preocupamos em pensar 589 
propostas e caminhos para discutir. A IS não tem laboratórios, depende de salas de aula. 590 
Então estamos muito ansiosos com a negociação com os demais eixos e cursos, com o 591 
pensar estratégias, seja de reposição seja de realocação de espaços. Temos muita 592 
expectativa que esta conversa aconteça hoje e não na semana que vem. De que sejam 593 
incluídos os técnicos que se ocupam disto já normalmente. Profa. Luciana Maluf pelo Eixo 594 
Biológico: “tivemos uma conversa levando em conta a  deliberação dos estudantes, e é 595 
opinião compartilhada por todos os professores do eixo, de que as aulas devem ser 596 
mantidas. Nós olhamos a grade horária, fizemos uma adaptação, e com isto colocamos à 597 
disposição algumas salas e laboratórios todos os dias da semana, inclusive à noite. Nós não 598 
somos a favor de uma divisão equitativa dos espaços, achamos que não  devemos 599 
desarrumar o que está arrumado e sim readequar aquilo que precisa ser arrumado. Gostaria 600 
de lembrar que naquela planilha que é disponibilizada pelo Claudio não constam os 601 
laboratórios didáticos. Então, vários laboratórios podem ser colocados à disposição. 602 
Sugerimos também a formação de um GT de trabalho composto pela diretoria, técnicos, 603 
coordenadores de curso e eixo, para realocação desses espaços.” Prof. Virginia Junqueira 604 
pelo Eixo TS: “No eixo Trabalho em Saúde nós discutimos primeiro a situação em que nos  605 
encontramos, então achamos importante, a Luciana omitiu, mas na verdade é uma proposta 606 
do eixo Bio, né Luciana, em primeiro lugar ainda que hoje tenha havido vários 607 
esclarecimentos, a importância de que todos os documentos que fizeram parte do pedido de 608 
alvará  e habite-se fossem publicizados, documentos feitos pela nossa direção,  pelo setor 609 
de engenharia, a posição que a Almeida Zapatta traz e a Prefeitura,  para ver onde houve 610 
problema, demora e erros. Isto  é importante. O sentido não é crucificar ninguém, mas é 611 
prevenir novos erros, porque nós sabemos que o nosso campus ainda vai ter muita 612 
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construção. Se a gente não ficar vigilante, nós podemos incorrer nos mesmos erros. Esta 613 
demanda é claramente para a direção. A outra demanda  que é claramente para a direção é 614 
a de indicar os responsáveis pelo  prédio da Silva Jardim nos três períodos, porque quando 615 
houve o problema, os bombeiros queriam saber quem era o responsável e isto gera  uma 616 
situação  que nós podemos prevenir, evitar. A gente sabe que a direção não pode estar 617 
unipresente. A direção que eu digo é na pessoa da Regina e Sylvia Helena. Nós tivemos um 618 
problema que inclusive eu queria até falar de saber qual é o período real que as medidas 619 
que nós agora passamos a discutir, real não digo, estou exagerando, estimado para a gente 620 
nesta situação provisória. Esta é uma estimativa política e, portanto, isto eu me dirijo ao 621 
Cazuza  e à Profa. Regina porque nós lá no eixo discutimos que seriam aproximadamente 3 622 
semanas,  mas sem certeza nenhuma. Por último, como demanda para a direção, que 623 
procure um parecer jurídico sobre o que significa nós estarmos trabalhando e tendo 624 
atividades de ensino em um edifício que parcialmente estará em obras. Que isto seja posto 625 
por escrito porque nós vamos estar nesta situação. Vamos voltar um dia para a Silva Jardim 626 
e ela estará em obras. Nós sabemos que estaremos em um prédio em obras. É possível 627 
colocar um parecer jurídico, por escrito, o que a situação significa, o que ela tem como 628 
consequência? Bom, agora entramos no replanejamento, nós achamos que também é uma 629 
tarefa que devemos demandar à direção, que faça este replanejamento das aulas e 630 
horários, e a gente usou o termo de forma equitativa, eu sei que isto provocou algum mal 631 
entendido, mas é no sentido se a gente pega o inverso desta questão, ou seja alguns de nós 632 
terão muito prejuízo. Alguns de nós terão que fazer aulas à noite, aos sábados e atravessar 633 
julho, daí o equitativo, e assim precisamos repartir. Não é justo que alguns técnicos, 634 
professores e alunos atravessem sábado, atravessem o período noturno tendo que repor, 635 
enquanto outros não, porque esses outros estavam, numa divisão anterior, garantidos na 636 
Ana Costa, 95, 178 ou Ponta da Praia. É isto que a gente quis expressar como equitativo, 637 
não é de forma nenhuma desarrumar o que está arrumado, mas também não é justo que 638 
recaia sobre alguns docentes, alunos e técnicos o ônus de reposição que outros não terão.” 639 
(palmas). Cazuza: ”o Emerson acabou de sair da prefeitura, e segundo a diretora Sonia 640 
Maria, chefe do depto de controle, ela acredita que até sexta feira o habite-se esteja em 641 
nossas mãos. Isto não significa que 6ª. feira às 18 horas esteja na nossa mão, significa que 642 
uma força tarefa está trabalhando nisto. Já voltou da CET e 2ª. feira já estará na Secretaria 643 
do Meio Ambiente.” Profa. Virginia: “ eu acho gente, eu tenho plena certeza, eu falei para a 644 
Profa. Regina e Sylvia que quando o reitor entrasse na negociação isto sairia porque a 645 
Profa. Sylvia nos assegurou que não era problema técnico, portanto era um problema 646 
político. Eu acho que a gente está de parabéns pela nossa mobilização, nós conseguimos 647 
isto”. (palmas!!!!). Prof. Regina: “preciso dar uma informação, porque me parece, das 648 
diferentes discussões, que ficou a impressão de que nós entramos naquele prédio de 649 
maneira irresponsável. Eu quero deixar claro que houve um laudo técnico que consta do 650 
processo e que foi emitido por um engenheiro contratado para tal, que atestava a 651 
estabilidade, habitabilidade e segurança do prédio. Este engenheiro não é nem da Unifesp e 652 
nem da Almeida Zapatta. Todos esses documentos vão ficar disponíveis para quem quiser 653 
examinar. Ainda estão no processo na Prefeitura, mas voltarão para nós e ficarão 654 
disponíveis para quem quiser. Agora precisamos encaminhar as sugestões dos diferentes 655 
cursos e eixos e as ações emergenciais. O Cazuza falou que a Dra. Sonia Maria afirmou 656 
que, provavelmente, o habite-se estará em nossas mãos na próxima 6ª. feira. Mas, várias 657 
datas já foram anteriormente informadas e não foram cumpridas.  Esta poderia ser mais 658 
uma, não quero chegar aqui 6ª. feira e ouvir de vocês que eu prometi e não cumpri. É 659 
preciso que fique claro que não sou eu que estou prometendo. Mas, independente disto, não 660 
ficaremos de braços cruzados. Vamos começar já a nos organizar para o caso de não sair o 661 
habite-se. A minha proposta é que os coordenadores de curso e eixo me enviem por escrito 662 
suas propostas, e que façamos uma reunião amanhã, domingo ou segunda feira. A minha 663 
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proposta é que se reunam TAES, secretárias e representantes de alunos também para  664 
trabalharmos com as necessidades, e decidir como podemos nos organizar na próxima 665 
semana para recomeçar as aulas com as condições que temos que  não são as ideais mas 666 
as possíveis. A gente defina agora a data, hora e local da reunião. (palmas) “ Discente 667 
Gabriel: “gostaria de colocar que a posição dos estudantes é  pela continuação das 668 
atividades acadêmicas, incluindo biblioteca, secretaria, e informática, em outros espaços 669 
públicos de maneira que não ocorram prejuízos tanto para os estudantes como para as 670 
demais categorias. E que seja de imediato. Queremos agora isto com qualidade, segurança, 671 
acessibilidade, integridade física, com saúde. Não podemos sair de um lugar que está cheio 672 
de agravos e mudar para um lugar com agravos piores.” Servidora Mariana Guimarães: a 673 
posição dos técnicos é de que sejam retirados os servidores terceirizados  da Silva Jardim, 674 
e remanejados todos os servidores da Silva Jardim para outras unidades. A volta à Silva 675 
Jardim ficaria condicionada ao fim da obra. Não voltar ao espaço em obra.” Profa. Regina: 676 
“Mariana, gostaria de marcar uma reunião com os técnicos na 2ª. feira para  estudarmos as 677 
possibilidades de realocação deste técnicos enquanto as coisas não se resolvem na Silva 678 
Jardim. Eu vou provavelmente me comunicar com você por email para marcar, e para eleger 679 
algumas lideranças entre os técnicos. Proponho que na 2ª. feira os técnicos batam os 680 
pontos e se reúnam talvez aqui ou na Ponta da Praia para podermos nos organizar e decidir 681 
para onde cada um vai na próxima semana e como é que vamos garantir condições 682 
mínimas de trabalho enquanto não se resolve isto.” Profa. Fernanda Scagliusi: Os 683 
docentes adjuntos se reuniram no dia 13 de abril e têm algumas propostas: publicização dos 684 
documentos à comunidade acadêmica sobre os processos e andamentos das obras e que 685 
não seja apenas pontual neste momento de crise e ser um prática  no campus. A 686 
importância de outras formas de comunicação, notas, boletins afixados. A mobilização no 687 
sentido de agilização dos documentos para liberação do prédio e que tipo de mobilização 688 
podemos fazer, a gente aguarda a reunião da congregação para pensarmos na nossa 689 
próxima reunião. Mesmo retornando as atividades em locais provisórios, até a 690 
documentação, construir um boletim informando aos pais e comunidade externa sobre a 691 
comunicação das atividades em razão da situação atual do prédio da Silva Jardim. Outra 692 
proposta é uma reunião ampliada envolvendo direção do campus, docentes, discentes, 693 
técnicos, e trabalhadores terceirizados no sentido de compartilhar as informações sobre o 694 
andamento da obra, esclarecimento de dúvidas, ações tomadas dentre outros com a 695 
presença do jurídico da Unifesp e Engenharia. A data pode ser dia 16 de abril. 696 
Apresentamos a proposta de que a definição dos espaços seja logo após a reunião, através 697 
de um pequeno grupo que analisará as propostas para estudo da viabilidade de realocação 698 
das atividades, prioridades e possibilidades,  e foi aprovada a elaboração de uma carta ao 699 
Reitor onde se coloquem nossas preocupações centrais dentre essas as dificuldades com 700 
interrupções que fragilizam as atividades ligadas à pesquisa, ensino e extensão. Eu acho 701 
que a gente vai ficando cansada com o processo, não quero ser chata de retomar uma 702 
questão para que este grupo possa trabalhar na 2ª. feira. A gente tem que tirar um 703 
posicionamento, uma diretriz para este grupo trabalhar e que esta diretriz seja como já 704 
defendi. O curso de serviço social trouxe este ponto, que a gente tenha este grupo 705 
trabalhando numa divisão equitativa dos espaços. Eu acho que não dá para o grupo 706 
trabalhar com esta diferença ainda colocada. Tem que sair uma diretriz para o grupo poder 707 
trabalhar e acho que esta, como muito bem a Virginia colocou, a ideia de equitativo não é 708 
atrapalhar a vida de ninguém que já esta organizado, mas é que a gente não quer se sentir 709 
prejudicado no sentido de que, dou como exemplo o nosso curso, a gente levantou umas 710 
prioridades, tirando essas prioridades as outras aulas vão parar. Então, alguns grupos vão 711 
ter que parar e outros cursos e eixos vão continuar normalmente todas as suas aulas. Qual 712 
é o nível e a referência que a gente tem de justeza para dizer que alguns podem 713 
permanecer com todas as suas aulas continuando normalmente e outros  vão ter o prejuízo 714 
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de reposição de ir até julho como bem disse a Virginia?. Quero colocar para que a gente 715 
vote isto para que esta seja uma diretriz para este grupo que fará o planejamento na 2ª. 716 
feira.”(docente falando) “Eu concordo com este encaminhamento mas eu também queria 717 
sugerir que se  houvesse um trabalho prévio, com os técnicos educacionais e que eles já 718 
pudessem trazer para estes grupos quais são as questões porque não podemos trabalhar 719 
com um grupo muito grande, então a partir das planilhas dá para fazer um mapa, verificar a 720 
situação e aí chamar o grupo para resolver o que tiver de conflito.” Profa. Luciana Maluf: 721 
“não queremos que ninguém seja prejudicado de forma nenhuma. A proposta nossa é de 722 
que primeiro nós façamos uma organização com os espaços que estão sendo colocados à 723 
disposição. Por exemplo, os laboratórios não estão na planilha de ocupação do campus, 724 
mas todos os cursos estão fazendo um esforço de colocar os laboratórios à disposição. A 725 
proposta seria iniciar o estudo colocando, readequando, as demandas dentro dos espaços 726 
disponibilizados. Se não der, aí a gente retoma a discussão e não conversar colocando o 727 
bolo inteiro. Fazer em duas etapas.  (muita gente falando ao mesmo tempo)...” Sugerimos 728 
que todos os professores olhem os espaços. No laboratório da anatomia cabem 80 pessoas 729 
e no de microscopia 50.” Profa. Fernanda: “ eu acho que a gente deveria votar o princípio 730 
da equidade e aí a gente pode ver o método de trabalho. A proposta é que saia da 731 
congregação  com este princípio orientador de quem vai trabalhar em cima disto e aí a gente 732 
vê como é que faz. (vozes novamente atrapalhando e confundindo)..” Profa. Regina: “se 733 
não há discordância quanto ao princípio, não temos outra proposta. Só há uma proposta. 734 
Vamos votar. Aqueles que concordam com o princípio da equidade, por favor se 735 
manifestem: [a proposta foi aprovada com uma abstenção]. A Professora Regina disse que 736 
estava aprovado este princípio de equidade na distribuição das atividades e dos espaços 737 
entre os eixos e cursos. Professora Regina: “Eu acho que podemos encerrar a reunião. Só 738 
gostaria de marcar um horário para a reunião; se vai ser amanhã ou segunda feira.  Os 739 
técnicos não querem no sábado, vamos então nos reunir na 2ª. feira, entre os docentes a 740 
minha proposta é coordenadores de cursos e eixos, alunos e técnicos, TAES e as 741 
secretárias dos cursos e eixos para que possamos trabalhar e ter um resultado rápido. 742 
Segunda feira, as 9:00 horas da manhã, coordenadores e secretárias de cursos e  eixos, 743 
TAES, na Ana Costa, 95.“ Servidora Mariana: “os técnicos reúnem-se comigo das 8 às 10h 744 
e depois faria a reunião contigo.” Profa. Regina: “os técnicos da Silva Jardim vem para cá, 745 
batem o ponto e se reúnem  comigo e ao mesmo tempo os TAES vão levantar qual é a 746 
situação atual. discente:  “Tem uma segunda proposta que saiu da assembleia dos 747 
estudantes que é uma audiência pública com a Almeida Zapata, direção, com a Engenharia 748 
e a Reitoria com quem mais puder responder sobre  os fatos, para que se possa conversar 749 
sobre os últimos acontecimentos, as multas contratuais, os prazos. Além disso, a questão é 750 
que nessa comissão que tá sendo feita, que se tenha no mínimo dentro do regime 70:15:15. 751 
Ter um cuidado de não matar os alunos das 8:00 da manhã as 10:00 da noite, que estas 752 
coisas sejam pensadas.” Profa. Angela Capozollo: “eu acho que a gente também tem que 753 
votar a questão de buscar novos espaços. Eu já fiz esta proposta uma semana atrás e 754 
disseram não, vai resolver daqui a dois dias. Eu acho que os cursos e eixos já têm o 755 
levantamento da disponibilidade. É um quadro complexo. Precisa uma força tarefa. A 756 
direção tem que encaminhar como junta todas essas informações para poder agilizar. O que 757 
eu quero mesmo encaminhar não sei se só os TAES dão conta, a gente tem que votar aqui 758 
que, já tendo esse levantamento de quanto precisa, já sejam desencadeados pela direção 759 
os contatos com as parcerias. Talvez seja importante para não ter que esperar.... “ Profa. 760 
Regina: o pedido de audiência pública, você pode encaminhar por escrito em nome dos 761 
estudantes, as questões específicas também podem ser encaminhadas diretamente para a 762 
Engenharia, e para o Jurídico, pedindo respostas a estas questões. A emergência neste 763 
momento  são  as reuniões para retomar as atividades. Em seguida tratamos desse assunto. 764 
E quanto à presença de estudantes nessa comissão, eu acho fundamental.” Profa. Elke: 765 
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“Voltando à discussão das atividades, vai precisar dos coordenadores. Eu proponho 766 
imediatamente se os coordenadores já entrarem junto nesta discussão. Esperar uma manhã 767 
toda para eles fazerem isto e depois a gente entrar a tarde... a gente comunicar todo mundo 768 
para falar que tem aula na 3ª. Feira.. vai ser uma loucura. Eu proponho que a diretoria 769 
orientasse os taes nessa atividade e que a gente possa coordenar esta discussão.” Profa. 770 
Regina: “eu concordo, e acho que a CEG tem um papel fundamental nisso então a 771 
coordenadora da CEG tem que coordenar este trabalho juntamente com os coordenadores 772 
de curso. (vozes, palavras..). Profa. Sara: Temos uma atividade da IS que envolve 15 773 
professores de todos os cursos e do eixo biológico. Como é muita gente envolvida eu venho 774 
consultar a congregação se é possível deixar esta atividade marcada para 3ª feira num 775 
caráter de exceção. Ela entra na conversa da 2ª. feira do mesmo jeito..(eu tenho situação 776 
semelhante igual a esta – docente falando)...vozes, vozes, muito barulho...” Profa. Regina: 777 
“pessoal, vamos encerrar a reunião, por favor. Calma. Se houver proposta para votar, 778 
vamos votar para poder encerrar... A Ângela quer votar a proposta de busca de outros 779 
espaços, como se segue: ao mesmo tempo em que tentamos nos organizar nos espaços 780 
existentes também procuraremos outros espaços disponíveis, desde que sejam públicos, 781 
sem pagar aluguel. Está em votação. Aprovado. Quero lembrar que todos somos gestão, 782 
não só a diretora, mas  todos nós. Assim, se alguém souber de algum espaço público 783 
disponível, por favor informe a direção. Mais alguma proposta? (barulhos)... pessoal, na 2a. 784 
feira de manhã, eu estarei aqui com os taes, a Profa. Liduína, coordenadora da CEG para 785 
me ajudar. Professora Liduína, você já participou da congregação como tal, então por 786 
favor.....  E os coordenadores de cursos e eixos para que a gente possa organizar a 787 
redistribuição dos espaços. Esta é a minha proposta. Existe uma alternativa de que os taes 788 
se reúnam primeiro e depois os coordenadores.” Profa. Elke: “o que falta é colocar um 789 
horário. Eu sugiro 8 horas. Das 8 às10 – sentam os taes, Liduina, diretoria porque  a reunião 790 
dos representantes é às 10:00 e a gente entra as 10:00. “Prof. Marcelo: ”eu entendo que a 791 
CEG deve se ocupar com questões de ensino, e nesta primeira parte é só um trabalho 792 
organizacional. Então este é um trabalho da diretora. Depois estaremos todos os 793 
coordenadores na segunda parte... “ Profa. Regina: “Eu discordo..Se isto não for uma 794 
questão de ensino, o que é questão de ensino?” Prof. Marcelo: “Questões de ensino são 795 
questões da relação entre pessoas, relações educativas e, lógico que ela pressupõe uma 796 
infra estrutura física, mas a infraestrutura física em si, a organização de espaços e tempos 797 
em si não é uma questão de ensino. Pressupõe...” Profa.Regina: “vamos votar o horário da 798 
reunião.  Nós temos uma reunião dos TAES comigo às 8 horas e outra dos coordenadores, 799 
TAES e alunos às 10 horas. Podemos votar isto: tem outra proposta?. Em votação os que 800 
concordam. Aprovado com 2 abstenções. A proposta é se a CEG participa ou não da 801 
reunião dos TAES de manhã. Resultado: foi aprovado que a CEG não deve participar da 802 
reunião, pois questões de espaços para as atividades de graduação não são objeto da CEG, 803 
portanto não são questões de ensino.  IS e TO, que tem aula na 2a. feira, pedem que se 804 
decida se as aulas ficam mantidas ou não – votação: aprovada a manutenção das 805 
atividades.  A Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto 806 
Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a ata. 807 
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