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Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro 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 Campus 8 
Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença 9 
assinada por todos. A reunião foi presidida pela Profa. Dra. Sylvia Helena Batista, Vice-Diretora do 10 
Campus Baixada Santista. “Profa. Sylvia Helena: Estamos retornando após termos ficado 5 meses 11 
sem reunir a Congregação. Retomamos então, o semestre letivo com a sensação de termos feito 12 
uma luta importante, ainda que os resultados dela não estejam completamente vencidos, 13 
conquistados.Todos os conselheiros receberam as atas  e vamos deixar para a próxima Congregação 14 
as duas últimas. Então, eu gostaria de colocar em regime de aprovação as atas dos dias 03 de 15 
fevereiro de 2012, 23 de fevereiro de 2012 e 29 de março de 2012. As atas foram aprovadas por 16 
todos os conselheiros. Estamos fazendo todo esforço para ver se  em outubro conseguimos colocar 17 
todas as atas disponíveis para a comunidade. Para a reunião de hoje temos dois pedidos de inclusão 18 
de ponto de pauta:  o primeiro é  prorrogação de contrato de professor substituto do curso de 19 
educação física e o segundo é o pedido de redistribuição de uma professora da Universidade Federal 20 
de Juiz de Fora para o curso de Serviço Social. Estes dois pontos foram incluídos na pauta. Profa. 21 
Sylvia Helena passou aos informes:  (1) nós tivemos e vocês puderam acompanhar pois foi 22 
amplamente divulgado pelo Conselho Universitário, a implementação na Unifesp da Lei de Cotas. No 23 
próximo ingresso, 2013, estamos com porcentual de 15 % para alunos que estudaram no ensino 24 
médio, conforme determina a lei recentemente promulgada pela Presidência da República. Foi uma 25 
discussão intensa no Conselho Universitário, foi uma discussão intensa na PRAE, não tivemos uma 26 
discussão, tivemos um informe no CG mas ficou o compromisso dos campi, apesar da determinação, 27 
discutirem as implicações para o cotidiano acadêmico.  Por ocasião do Conselho de Assuntos 28 
Estudantis, eu perguntei ao Alessandro e a Carla, que são nossos técnicos que compõem o NAE, se 29 
eles gostariam de liderar no campus essa organização da discussão, então eles estarão organizando 30 
fóruns, vão estar conversando com pessoas. Dia 15 de outubro o campos Guarulhos está recebendo 31 
um professor pesquisador que se dedica a esse tema . Acho que vai ser um tema importante pra nós 32 
amadurecermos, avançarmos na implementação da lei até mesmo porque a lei ainda vai ser 33 
regulamentada. O NAE irá liderar a organização do debate em nosso campus. (2) o Congresso 34 
de Iniciação Científica, de Extensão e Monitoria foi adiado. Ainda não foram divulgadas novas 35 
datas. Esse adiamento foi uma solicitação de, praticamente,  todos os professores do Conselho de 36 
Graduação. Existe uma possibilidade de  realizá-lo no inicio do mês de novembro, mas isso não foi 37 
ainda deferido. (3) o Fórum Integrador de Pesquisas ocorrerá de 21 a 23 de novembro, a nossa 38 
CPPG talvez  nos fale sobre isto. (4) O primeiro Fórum de Graduação da Unifesp ocorrerá dia seis 39 
e sete de novembro. Já está na página, já tem a programação, acho que a Profa. Priscila inclusive 40 
mandou uma mensagem para os professores. Acredito que o fórum é importante não só para os 41 
docentes, mas também para os técnicos envolvidos com a questão de graduação, acho que seria 42 
interessante poder discutir a política de graduação da nossa universidade. Será em dias que nós não 43 
teríamos atividades de aula. Acho que vai ser importante o momento de discussão. Então em termos 44 
dos fóruns institucionais esses são os recebidos até a data de hoje. (5) A Residência 45 
Multiprofissional em Saúde do nosso campus aprovou abertura de processo seletivo de 2013 46 
no total de 14 vagas e por não ter sido definida a política de tutoria na área de farmácia foram 47 
diminuidas duas vagas: de 16 (número atual) para 14 (turma de 2013). Esta definição foi um processo 48 
longo de discussão e a anunciamos aqui, contando com a Professora Silvia Tagé presente, que esta  49 
Congregação discutirá qual o lugar do programa de Residência Multiprofissional, que é um programa 50 
que a gente sempre cita e defende nos nossos documentos institucionais, mas tem um cotidiano de 51 
desafios quanto à tutoria, de agregar os horários, de organizar sua semana padrão. Não é esse o 52 
momento, mas vamos preparar uma discussão sobre a residência para trazer aqui, para 53 
aprofundarmos. Este ano, em agosto, foi concluída a primeira turma, mas o campus precisa ter mais 54 
clareza e o Programa precisa ter mais clareza qual é a política do campus, como que se sustenta 55 
esse programa integrado com a pós-graduação strictu sensu, seja ela acadêmica ou profissional. 56 
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Informes das Câmaras: Profa. Maria Liduína: o trabalho na CEG foi reiniciado, após todo esse 57 
processo de greve que tivemos. Foram feitas duas reuniões, estabelecendo todo um processo de 58 
discussão do calendário geral junto com o pessoal da PROGRAD. Eu acho que, modo geral, é isso e 59 
vamos deixar o resto do informe para um ponto de pauta que tenha relação com a discussão do 60 
calendário que foi aprovado no CG e a relação com o campus e com a CEG. Profa. Florianita: É o 61 
seguinte, a gente não se reuniu ainda. Nunca tivemos tantos projetos, então, agora vai ser 62 
basicamente uma reunião de pareceres para que todos possam concorrer ao edital de bolsas que 63 
deve abrir por volta do dia 15 a 17 de outubro (tinha ficado que 30 dias após o reinicio de atividades, 64 
o edital seria aberto). Então a gente espera resolver na próxima reunião, que é dia 4, e reapresenta 65 
tudo de novo, só que no cadastro pode pedir a bolsa que o edital deve abrir. Dia 12,13 de novembro 66 
está colocado e  vamos tentar reorganizar o fórum pra ver a agenda das pessoas dos convidados, 67 
que ele aconteça 12 e 13 de novembro. Eu vou falar uma coisa que não é da extensão, é o seguinte:  68 
na quarta feira saiu uma longa reportagem no Metro sobre as universidades daqui da Baixada, 69 
propaganda de todo mundo e da Unifesp fica completamente confusa, fica parecendo que a gente 70 
continua sem existir. Então, eu acho que vale a pena a assessoria da imprensa dar uma olhada e 71 
reclamar pedindo uma correção. Fala da Unifesp, mas fala de São Paulo, a gente continua sem existir 72 
na Baixada, a informação é muito truncada. Profa. Ana Rojas: Com a retomada dos trabalhos nós 73 
teremos também a primeira reunião de retorno na próxima semana, dia 4. Decorrente da elaboração 74 
do calendário e para as atividades de reposição de aula, a comissão organizadora do encontro de 75 
pesquisadores do campus composta pela professora Cristiane, Vanessa e Solange. A proposta é que 76 
seja feito e não necessariamente junto com a extensão com a pesquisa, pelas questões objetivas de 77 
calendário.  Então, a proposta da comissão é que este evento de encontro de pesquisadores do 78 
campus seja realizado no dia 29 de outubro (ainda vigente no calendário de aula) e outra 79 
possibilidade é ser realizado na outra semana que já é período de aulas, no dia 05, entre 14:00 e 80 
21:00 h, contemplando  todos os cursos, inclusive os noturnos de Ciências do Mar e Serviço Social. 81 
Temos 97 trabalhos inscritos que deverão ser apresentados oralmente e mais 10 apresentações de 82 
projeto em fase final. Profa. Sylvia: os informes podem ser transformados em ponto de pauta. Os 83 
conselheiros podem deliberar que é necessário discutir, por exemplo, a proposta das duas 84 
comissões, submeteremos para gente não perder o foco dos  informes. Profa. Priscila: Na verdade 85 
eu queria só um esclarecimento: quanto ao fórum integrador de pesquisadores, eu não sei quem teria 86 
esse informe. Sylvia sabe? Quem poderia ter o informe do fórum integrador de pesquisadores porque 87 
assim houve uma divulgação no docentes.bs e eu até fiz uma pergunta pelo próprio docentes.bs e 88 
não tive nenhum retorno disso ainda. O ano passado o fórum integrador de pesquisadores 89 
reconheceu como pesquisadores não só as pessoas que estavam na pós-graduação, que eu acho 90 
que é uma discussão que a gente precisa fazer na universidade como um todo, a graduação também 91 
produz pesquisa e não se tem meios institucionais de oficializar essas pesquisas feitas no âmbito da 92 
graduação. O fórum era um espaço onde pelo menos isso era socializado e a informação que veio 93 
dos docentes.bs era que o fórum estava sendo organizado a partir das pós-graduações.  Prof. Daniel 94 
Araki: segundo informações obtidas ontem na reunião da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, o fórum 95 
nos anos anteriores realmente estabeleceu essa conexão para pessoas que fazem pesquisa na pós-96 
graduação e aqueles pesquisadores ainda não credenciados em programas stricto sensu. Entretanto, 97 
esse ano especificamente, o fórum está focalizando na pós-graduação, ou seja, tem como objetivo 98 
integrar melhor os cursos de pós-graduação para que a universidade conheça os cursos, para que se 99 
apresentem os cursos e que os pesquisadores da pós-graduação sejam melhor visualizados esse 100 
ano. Então, a proposta de workshop para esse ano, porque o foco é a pós-graduação, é feita via pós-101 
graduação e cada programa de pós-graduação tem direito de propor um workshop. Então, a proposta 102 
é que mesmo os docentes que não façam parte de programas de pós-graduação, podem se reunir, 103 
fazer uma proposta e essa proposta será encaminhada à coordenação da pós graduação. Em  breve 104 
vai ser lançado o site, depois eu posso passar pra vocês com todas informações do fórum de 105 
pesquisa e como serão feitas as inscrições, as participações, etc. E, segundo informações de ontem 106 
nas próximas horas o fórum já estará no site da Pró Reitoria. Profa Sylvia: percebi esta dúvida entre 107 
os docentes do campus e  levei institucionalmente essa posição aos organizadores do fórum. Essa 108 
posição ela tá registrada, eu tinha ontem uma reunião marcada que foi desmarcada porque gostaria 109 
de ampliar como uma estratégia. Como já  estava definido que seriam os posters, seria ampliar a 110 
participação nos workshops e aí a gente espera nesse momento então construir, ter mais 111 
governabilidade com a construção interna como é que esse campus vai coordenar. Profa. Florianita- 112 
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Eu me inscrevi para registrar que as comissões de Extensão e Pesquisa e Pós-Graduação de nosso 113 
campus tem que conversar: pensar que a Comissão de Pós vai ter um dia no período letivo e a 114 
extensão ficou com o período da área verde. Aí, fiquei quase enferma com a notícia do Daniel,  115 
estava com mal estar porque, mesmo que você tenha votado diferente, é um recuo, quer dizer de 116 
alguma forma nós estamos encaminhando aqui de um jeito e a gente vê caminhar diferente no geral 117 
da Unifesp. Assim,  Ana,  para gente fazer algo junto e mostrar que tem outro jeito de fazer que não é 118 
tão separatista, sabe que pesquisador é só a pós que pós e pesquisa é só o que vale, a extensão não 119 
vale, entendeu ? Então eu estou aqui pra fazer um apelo para que a gente junte as forças pra fazer 120 
diferente, é isso. Profa. Ana Rojas- Quando a Priscila perguntou quem vai falar a respeito de fórum 121 
integrador de pesquisa, eu não sou, por que não sou? Porque a minha representação neste Conselho 122 
é como coordenadora de uma Câmara, não de uma comissão. Acho que a gente tem dar os nomes 123 
corretos, isso  é uma comissão, aquilo é uma  câmara, ‘é  uma congregação . Para nós, a pesquisa  é 124 
transversal para formação, tanto na  graduação, como na pós-graduação . Essa é uma discussão que 125 
a gente tem levado quando convidados, como representantes de pesquisa e pós-graduação, mas 126 
acontece que a estrutura da universidade está acostumada a trabalhar de uma maneira diferente e eu 127 
penso que agora, aprovado o regimento, certamente a câmara de pós-graduação  irá  responder 128 
pelos eventos, pelos cursos de mestrado de doutorado,  de tudo que diz respeito à pós-graduação. 129 
Concordo plenamente com você, Florianita, de que a gente tem que unir as forças e demonstrar o 130 
que a gente faz, seja nas instâncias que a gente faça; então, nesse sentido, a proposta que eu trouxe 131 
aqui, sem ter falado evidentemente com você, é uma proposta da comissão que é outra questão que 132 
eu gostaria de dividir e socializar com vocês. É um evento que a Comissão já vinha fazendo enquanto 133 
Câmara, seria uma tarefa a mais, mas quando levei isto no Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação 134 
nos foi informado que não é dentro das nossas atribuições , não é a responsabilidade do Conselho, 135 
da Câmara de Pós-Graduação a organização do evento do PIBIC. Essa responsabilidade, na 136 
UNIFESP, é da graduação, inclusive  fomos comunicados pela professora Flávia que  é a nossa 137 
representante na comissão de graduação,  de uma ação da câmara de pesquisa e pós-graduação 138 
vem fazendo historicamente aqui no campus. Então, Florianita se você me permite, estão muito 139 
confusas essas atribuições, porque enquanto a comissão fazia, enquanto câmara assumiu, ou seja 140 
nós estamos entrando numa área que supostamente não é nossa, que é da graduação como o 141 
PIBIC. Acredito que efetivamente precisamos sentar e conversar e ver quais são as funções, papéis, 142 
atribuições e funções. Profa. Virginia: Eu queria uma informação, eu acho que todos estão de 143 
acordo porque se a gente começa a pesquisa na graduação, incluindo as atividades de extensão, 144 
obviamente os estudantes chegam a pós-graduação muito melhor formados, muito mais capacitados 145 
a aprofundar pesquisa. Obviamente os graus de complexidade em que a pesquisa se faz são 146 
diversos, então a gente espera que os estudantes progridam na sua capacidade de entender a 147 
metodologia científica, a questão do objeto saber fazer uma investigação de tal forma que eles não 148 
cheguem na pós-graduação, como infelizmente a gente está vendo hoje, mal preparados, mal 149 
formados. Então, eu pergunto para a Sylvia se essa resolução que para mim é retrocesso, separar 150 
pesquisa da graduação da pesquisa da pós-graduação, foi tomada no Consu ou  é uma decisão 151 
isolada da pró reitoria de pós-graduação? Ou  seja, o Consu se posicionou quanto a isso, porque se 152 
ele não posicionou ainda ou se já se posicionou, eu penso que poderia ser uma posição deste 153 
campus assumir um  questionamento ao Consu,  bem argumentado e firme, enfatizando que neste  154 
campus se faz uma boa pesquisa de graduação, que temos boas pesquisa na graduação. Profa. 155 
Sylvia: Essa não é uma matéria que foi analisada no Conselho Universitário. O fórum de 156 
pesquisadores é uma iniciativa da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação na gestão do professor 157 
Arnaldo e foi dada continuidade agora na gestão do professor Reinaldo. O fórum é, acho que o Daniel 158 
deixou isso claro, e na minha resposta eu me manifestei contrária, mas em nenhum momento, 159 
nenhum colega que é da comissão do fórum (o fórum tem uma comissão pra elaborá-lo e estruturá-160 
lo) defendeu essa separação, o que se fez foi uma defesa do que neste momento a instituição estaria 161 
necessitando  conhecer os seus próprios programas. Esse é um ano de avaliação trienal da CAPES, 162 
é um ano de atribuição de notas e o crescimento dos cursos de mestrado e doutorado da instituição 163 
acabou provocando o reconhecimento de que nós nos conhecemos pouco como docentes que estão 164 
em programas credenciados. Então, foi uma definição em torno de uma demanda que a pró-reitoria 165 
identificou, essa demanda  foi votada, discutida no conselho de pós-graduação que não defende a 166 
separação entre graduação e pós-graduação. Votou-se que o fórum de 2012 teria como foco a 167 
questão dos programas de pós-graduação (quem são eles, como eles se constituem quais são as 168 
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áreas de abrangência, quais suas linhas temáticas. Cada programa poderá apresentar de 1 a 3 169 
posters). Concordo que esse foco é importante em um ano de avaliação trienal CAPES. O que propus 170 
foi que pudéssemos, sem perder esse foco, sem desmerecê-lo, continuar agregando a discussão de 171 
pesquisa; foi essa minha fala, inclusive nos temas das conferências nos workshops, e aí o professor 172 
Daniel traz uma proposta que me parece uma tentativa de que os campi possam se fazer representar. 173 
Eu entendo como legítimo transformar em ponto de pauta para aprofundamento, mas entendo que 174 
uma manifestação seja para o conselho universitário, seja para o  conselho de pós- graduação,  é 175 
precipitada no sentido de que não foi assumida a separação sublinhada na fala da professora 176 
Virginia.  Nós podemos ter crítica ao modelo, podemos ter crítica ao foco para esse fórum, mas em 177 
nenhum momento se disse desta decisão de separar pesquisa da Pós-Graduação da pesquisa da 178 
Graduação. Em segundo lugar, entendo que a Profa. Ana coloca uma questão que já havia sido 179 
percebida por ocasião do estatuto que as atividades de iniciação cientifica sejam elas vinculadas ao 180 
programa PIBIC, a  FAPESP ou a Iniciação Cientifica voluntária na nossa universidade,  está na Pró-181 
Reitoria de Graduação daí porque nem a pró-reitoria de pesquisa e, portanto, nem as câmaras de 182 
pesquisa, originalmente pensadas, abordam esta questão. Isso não quer dizer que a gente não possa 183 
mudar, e lembrar o quanto recente é, na UNIFESP, o congresso conjunto de extensão, iniciação 184 
científica e monitoria; por que antes era só iniciação científica.  Então, como informes, acredito que 185 
sejam esses.  Não podemos decidir no informe se enviamos ou não uma manifestação, mas 186 
podemos transformar o assunto em ponto de pauta e aprofundamos a discussão. Profa. Angela: Eu 187 
fiquei confusa o fórum de pesquisadores é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-188 
Graduação e a nossa Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação tem representação nesse fórum? 189 
Profa.Sylvia: a Câmara (quando seu coordenador é indicado como representante da Direção do 190 
Campus), juntamente com os coordenadores de Programas estão presentes no Conselho de Pós –191 
Graduação. Isso não quer dizer que ela sente ou não tenha representação na comissão que organiza 192 
o fórum. Profa. Angela: aí é o Conselho que decide? Profa.Sylvia: É o Conselho que decide. O 193 
conselho que forma a Comissão, acho eu, ela é indicada. Podemos então considerar que esse é um 194 
ponto de pauta para nossa reunião de congregação do final de outubro? Então vamos votar quem é 195 
favorável a transformar este informe, na verdade, é mais do que informe, o tema fórum de 196 
pesquisadores da Unifesp 2012, em ponto de pauta, por favor se manifeste. Quem é favorável 197 
transformar o ponto fórum de pesquisadores em ponto de pauta nesta reunião hoje? Então com 13 198 
abstenções, 5 votos favoráveis e 5 votos contrários, o informe não foi transformado em ponto de 199 
pauta.  A transformação deste ponto hoje não vai ser feita por decisão deste Conselho. Isso não 200 
impede que nós façamos a discussão deste ponto de pauta na reunião de outubro. Profa. Laura: É a 201 
relação da pesquisa com a graduação e no caso seria, por exemplo, eu acho o PIBIC estar na 202 
Reitoria de Graduação é um símbolo de alguma coisa, nas outras universidades ele está na Pós. 203 
Acho que essa é a discussão maior que valeria a pena ter, talvez mais do que fórum, porque ele já foi 204 
produzido por uma coletividade que tem sua legitimidade e que tem essa discussão e que avalia 205 
dessa maneira. Então, se a gente tem outra avaliação que a gente quer ressaltar acho que é outra 206 
discussão, é outro foco da discussão. Profa. Sylvia: temos, ainda, um pedido de inclusão de informe 207 
do curso de TO. Profa. Viviane: informamos que teremos que fazer uma troca nos requisitos de 208 
Edital para concurso docente, uma vez que a Comissão de Curso acatou a solicitação da professora 209 
Emanuela para atuar na área do envelhecimento.  Profa. Sylvia: O primeiro ponto de pauta refere-210 
se à retomada das atividades em nossas quatro unidades. Na Silva Jardim houve avanço 211 
significativo: o projeto de acessibilidade está completo, está sendo feita a fusão da fibra ótica que 212 
garante o cabeamento da internet, até o final desta semana será ampliada a rede wi-fi. Na próxima 213 
semana vamos colocar mais 6 pontos. Todas as nossas unidades começaram com rede sem fio e 214 
como nós tivemos uma ampliação, principalmente devido aos nossos serviços terceirizados, eu pedi 215 
ao Diretor Administrativo Emerson que fizesse uma breve apresentação dos serviços terceirizados. O 216 
ponto de gargalo nestes últimos 10 dias foi o estacionamento do edifício central: ontem tivemos dois 217 
conflitos, 2 com estudantes e 2 com professoras. Durante o mês de outubro, as categorias devem 218 
discutir a utilização das 114 vagas do estacionamento do edifício central para que possamos definir 219 
uma política de utilização do estacionamento. Primeiramente tem-se o pedido de alguns professores 220 
que recebem auxílio transporte que gostariam de saber se é possível ter também vaga no 221 
estacionamento. A servidora Mariana está fazendo um levantamento e, por enquanto, há cartões 222 
provisórios até que seja definida a situação. Um estudante entrou no estacionamento pela porta de 223 
saída,  estacionou o carro e se desentendeu com o pessoal que controla a entrada, discutiu com a 224 
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estagiária do RH, depois com servidores da Secretaria de Graduação e chegaram até a secretária da 225 
direção. Eu e Emerson estávamos em reunião na Reitoria. Eu conversei com as estudantes, uma 226 
delas afirmou que não havia lei que proibisse ela de estacionar e ia continuar estacionada e, ainda,  227 
que estava sendo ameaçada de ter seu carro guinchado. Garanti que não seria punida com 228 
suspensão e nem o carro seria guinchado, mas os estudantes não são autorizados a estacionar. Eu 229 
queria que as três categorias fizessem uma reflexão sobre o assunto. Pedimos ajuda de todos os 230 
conselheiros que possam antecipar, não há uma decisão tomada e podemos juntos deliberar. Profa. 231 
Virginia: durante a greve os docentes levantaram esta questão: em Osasco, Diadema e Guarulhos  232 
tem direito e, aparentemente, os professores podem estacionar tendo este direito a transporte. Então, 233 
isto precisa ser discutido, e uma instrução normativa, o pessoal quer a posição da Adunifesp. Profa. 234 
Fernanda Scagliusi: pelo que eu entendi os docentes que têm auxílio transporte não têm direito a 235 
cartão, mas podem parar no terreno que, por enquanto, está vazio. Muitos professores que moram 236 
em SP às vezes vêm de ônibus ou van e alguns dias especificamente vêm de carro, então acho que 237 
precisamos pensar nesta questão. Quanto aos estudantes, são 1400 estudantes para 114 vagas, fica 238 
inviável. A gente tem que pensar como fica também a questão de segurança à noite, principalmente 239 
tendo em vista que outros campi de outras universidades tem um índice de violência muito grande, 240 
alunos que estão de carro à noite num lugar escuro e sem muita movimentação. Uma coisa que 241 
temos que fazer é pensar como melhoramos as condições de segurança. Profa. Sylvia: o 242 
estacionamento é insuficiente para demanda. A professora   Patricia coloca o outro lado, quem mora 243 
perto vai poder estacionar e poder pedir o auxílio transporte. Esta é uma questão complicada. 244 
Prof.Ricardo Guerra: encaminhamento que é o seguinte: não vamos ter vagas, o que quer que a 245 
gente faça, o problema é liberar inicialmente e depois tirá-los de lá. Como está o transporte para a 246 
área e começar a usar o transporte coletivo e começar a pensar em estacionamento. Para agora, 247 
minha sugestão, limpar o terreno e ocupá-lo. Profa. Sylvia: que as categorias façam sugestões, 248 
levantem possibilidades, e nós nos comprometemos a retomar esta discussão, pautar no CA, trazer 249 
informações sobre como a Universidade entende esta questão. Na Silva Jardim 133, o terreno não 250 
está completamente limpo porque quando iniciamos a limpeza foi identificado que há pessoas 251 
morando e essas pessoas disseram que não saem. Foi tentada uma negociação. Acionamos a 252 
prefeitura, que disse que este é um problema nosso. Assim, não temos, neste momento, nenhum 253 
instrumento para fazer a mediação. Estamos solicitando ajuda aos colegas que trabalham com 254 
políticas públicas, para ver qual a melhor abordagem. A Prefeitura disse para pedirmos a   255 
reintegração de posse, mas isto somente se não tivermos nenhum instrumento de diálogo. O servidor 256 
Renato Zamarrenho fez uma apresentação sobre os terceirizados (anexo). Segundo ponto de 257 
pauta: calendário acadêmico: a Professora Liduína e o servidor Ygor fizeram a apresentação do 258 
calendário.  Argumentaram  que a orientação do CG é que não haveria problema caso tivéssemos 259 
datas diferentes, mas sem alterar as datas limites para o calendário. Profa. Sylvia Helena: se a 260 
PROGRAD  propõe o encerramento do semestre no dia 26 e acabamos no dia 21 não vejo problema. 261 
E é isto que trazemos como uma proposta de encaminhamento da Congregação porque chegou esta 262 
dúvida até a CEG e até a direção. Todos os professores tiveram tempo de se manifestar. Com uma 263 
abstenção foi aprovado o calendário letivo da Baixada Santista.Terceiro Ponto de pauta: 264 
Calendário dos concluintes - foi feita numa reunião e se verificou que os cursos de Fisioterapia e 265 
Nutrição encerram suas atividades de estágio até o dia 21/12 deste ano, com toda a carga horária 266 
cumprida. Ambos os cursos liberam as notas dos estudantes ao final da apresentação do TCC e é 267 
possível lançamento das notas desses cursos ainda no mês de dezembro, o que levará a cerimônia 268 
de colação de grau para o mês de janeiro. O curso de Psicologia encerra suas atividades no dia 26 269 
de fevereiro, cerimônia no mês de março. A Terapia Ocupacional não tinha fechado ainda o seu 270 
calendário, será aproximadamente no 25 de janeiro, cerimônia em meados de fevereiro. Educação 271 
Física não oficializou, mas a tentativa é fechar junto com a Psicologia no dia 26 de fevereiro. O curso 272 
de Serviço Social ainda vai ter uma reunião para discutir. A semana padrão do curso é diferente dos 273 
outros cursos. Quarto ponto de pauta: Comissão paritária do RU – Profa. Sylvia - todo RU deverá 274 
ter uma comissão paritária, não é o fiscal do contrato. O atual fiscal é o servidor Emerson. Objetiva 275 
acompanhar a implantação no sentido de uma política de alimentação saudável, antecipar problemas, 276 
ampliar o uso do RU. É uma comissão que vai ter esta atividade permanente e cabe ao campus 277 
definir número de membros e critérios de indicação. Com os nomes, a Direção do Campus vai emitir 278 
uma portaria dizendo o tempo de trabalho da Comissão. Decidiu-se colocar em votação a seguinte 279 
proposta: votar o número, as categorias têm um mês para se organizarem e enviarem para a direção 280 
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os nomes. Então, será feita a portaria e informada na próxima congregação. Podemos encaminhar 281 
assim: 1) a comissão será composta por 3 membros titulares mais 3 membros suplentes. Proposta 2) 282 
seis membros titulares. A Congregação deliberou, com 3 abstenções, por  6 membros titulares, 2 por 283 
categoria, e 1 membro suplente por categoria. Quinto ponto de pauta: Comissão de Estágio 284 
Probatório – Profa. Sylvia - o estágio probatório foi objeto de discussão na universidade, recebeu 285 
uma versão, a qual foi ampliada e cada campus deve constituir uma comissão de 4 membros e o 5º. 286 
membro é um representante da CPPD. O nosso campus precisa definir os membros ou os critérios 287 
que irão direcionar a composição local. Esta comissão terá acesso a toda documentação e esta 288 
avaliação será a referência para a comissão de avaliação do estágio probatório, uma vez que a 289 
universidade tem a obrigação de fazer a avaliação. Nenhum membro da comissão poderá estar em 290 
estagio probatório. Define-se que a partir da reunião dos docentes do dia 19 sejam tirados nomes e 291 
enviados à direção, será preparada a portaria e  convocado o representante do CPPD. O conjunto de 292 
professores marcará na sua reunião mensal no dia 19/10 esta pauta. Sexto Ponto de Pauta: 293 
Comissão de plágio – Profa. Sylvia - precisamos que o campus discuta quais as atividades prefere 294 
fazer. Sugere-se que esta pauta esteja presente nas comissões de curso, nos departamentos, para 295 
que sejam enviadas ideias de como discutir plágio junto aos seus estudantes de todos os níveis. 296 
Sétimo Ponto de pauta: Concurso Ciências do Mar - Profa. Sylvia - os cursos de Ciências do Mar 297 
foram os únicos cursos que receberam 55 vagas, completando o quadro de 71 professores para 6 298 
cursos, incluindo o Bacharelado Interdisciplinar e eles estão iniciando os concursos, com um primeiro 299 
conjunto de concursos de 10 vagas, dando continuidade à implantação do BICT. Cumpriram o que 300 
está nos editais, são vagas que vieram diretamente para o Ciências do Mar. Este projeto já foi 301 
apresentado e aprovado nesta Congregação. Dentre essas vagas foi feita a remoção da Profa. Nancy 302 
R O Monteiro do curso de Psicologia para o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 303 
Mar (BICT-Mar) aprovada em ambos os cursos.  Assim, uma vaga foi disponibilizada para o curso de 304 
Psicologia para substituir a Profa. Nancy que se transfere para o BICT- Mar. Estamos correndo com 305 
os editais para os colegas chegarem no início do próximo semestre. Profa. Stella: pediria atenção 306 
aos prazos dos concursos porque assim como estamos correndo contra o tempo, a comissão de 307 
bancas também está. Todos estão com muitas atividades e se não forem respeitados os prazos não 308 
vamos conseguir fazer os concursos em tempo hábil. Oitavo ponto de pauta: Afastamento para 309 
pós-doutorado - Profa. Sylvia: Profa. Eunice Nakamura foi aceita para um estágio de pós-doutorado 310 
no Centro de Pesquisa na Universidade de Paris, França e obteve bolsa pelo CNPq. Colocado em 311 
votação neste momento o pedido de afastamento da Profa. Eunice foi aprovado por unanimidade. O 312 
Prof. Daniel sugere que os departamentos tenham condições de estabelecer seus critérios com suas 313 
particularidades para que esta deliberação seja feita o mais profissional possível. Foi informado que  314 
o DSES já tem uma comissão e  discutiu critérios e o Eixo  IS também definiu. Nono ponto de pauta: 315 
. O Prof. Guerra solicita prorrogação do contrato do Dr. Ricardo, que é substituto do Prof. Sionaldo 316 
que se encontra em pós-doutorado, para cobrir a licença gestante da Profa. Marina, cujo substituto 317 
aprovado no concurso não pôde assumir. Aprovada por unanimidade a prorrogação do contrato. 318 
Décimo ponto de pauta: O curso de serviço social recebeu pedido de redistribuição da Profa. Maria 319 
Rosangela Batistoni da Universidade Federal de Juiz de Fora para o nosso campus com troca de 320 
vaga. O curso analisou e aprovou a redistribuição. O curso está solicitando aprovação já que conta 321 
com 2 vagas. O pedido foi aprovado, mas sem interrupção do concurso para as vagas referidas.  A 322 
Professora Sylvia Helena encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 323 
Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a ata. 324 


