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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 1 
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
29.03.2012 4 

 5 
 6 
Ao vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, 7 
à 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. A Professora Regina iniciou a reunião com informes: 1. 11 
houve mudança das chefias da Biblioteca e do DPD, tendo assumido a Sra. Maria Eduarda 12 
Puga e o Sr. Leonídio José Gonçalves Jr., respectivamente. A Profa. Regina agradeceu os 13 
serviços prestados até o momento pela bibliotecária Gleise Lino e pelo analista de sistemas 14 
Leandro C. Gonçalves, que dirigiram aqueles departamentos até então. 2. Treinamento para 15 
emergências pelo corpo de bombeiros foi agendado para formar a brigada de incêndio do 16 
campus. 3. Férias de professores durante o período letivo somente serão assinadas pela 17 
Diretoria do Campus após justificativa e autorização das coordenações de curso, eixos e 18 
chefias de departamentos. 4. O Sr. Diego Freitas estará atualizando a página da internet e 19 
os cursos e departamentos que quiserem incluir algum assunto podem entrar em contato 20 
com ele. 5. Foi eleita a nova coordenação da CEG, chapa única composta pela Profa.  Profª 21 
Maria Liduína Oliveira Silva como coordenadora e pelo Prof. Marcelo Domingues Roman 22 
como vice-coordenador. 6 . A Profa. Maria de Fátima Queiroz pediu que se incluísse na 23 
pauta a mudança da coordenação da Câmara de Extensão. Foi eleita a Profa. Florianita 24 
Coelho Braga Campos como coordenadora  e a Profa. Carolina Prado de França Carvalho 25 
como vice coordenadora. A Professora Regina pediu a Professora Maria de Fátima que 26 
encaminhasse memorando informando oficialmente a nova coordenação.  A Professora 27 
Regina perguntou e todos concordaram em incluir este item na pauta. 7. CPPG: Só houve 28 
uma chapa, a eleição será no dia 05 de abril e os candidatos são a Profa. Ana Rojas como 29 
coordenadora e o Prof. Fernando de Almeida Silveira como vice-coordenador. 8. 30 
Capacitação: A servidora Mariana Guimarães pediu para os servidores fazerem a inscrição 31 
para coletar o quantitativo para poder trazer os módulos para Santos. A partir da próxima 32 
semana será visto como serão formados os cursos. A Sra. Mariana acrescentou que está 33 
aberta também a inscrição para as pessoas que tiverem interesse em ser instrutor e 34 
coordenador. 9. Fórum de Extensão: a Profa. Maria de Fátima Queiroz informou que será 35 
realizado nos dias 21 e 22 de maio o III Forum de Extensão da Baixada Santista. Solicitou 36 
que os docentes incentivem os alunos da graduação a participar.  A Professora Regina 37 
disse que foram solicitados mais dois pontos de pauta para inclusão nesta reunião: a eleição 38 
do coordenador e vice coordenador do Curso de Educação Física e mudança de 39 
departamento de um docente. Todos concordaram com a inclusão. Pauta: 1. Criação de 40 
novos departamentos: A Professora Regina disse estar em posse de uma solicitação para 41 
a criação do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva. Informou que existe uma 42 
proposta de normas para criação de Departamentos que está sendo discutida por uma 43 
comissão nomeada pelo Consu. Disse que esta proposta ainda não está aprovada no 44 
Consu, mas está praticamente pronta. A Professora Regina leu o documento e não entregou 45 
a todos porque ainda não está aprovado, mas ajuda a balizar a decisão. Como o assunto 46 
ainda está em discussão, a Professora Regina disse que não nominou a criação deste 47 
Departamento como ponto de pauta, mas sim a criação de novos Departamentos para que 48 
se possa estudar essas normas para ver se se aplicam ao nosso campus ou se vamos 49 
sugerir alternativas. A Professora Maria de Fátima Queiroz disse que temos duas 50 
discussões, uma é que esta Congregação tem o poder e autonomia de aprovar ou não a 51 
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criação de um departamento e outra é a de aprovar as normas que vão gerir um 52 
departamento, e que considera que a proposta do Departamento de Políticas Públicas e 53 
Saúde Coletiva atende as normas propostas, com exceção da exigência de ter pelo menos 54 
um professor livre docente. A Professora Fátima pediu que se fizesse a discussão em 55 
separado. A Professora Jaquelina Imbrizzi disse que o Departamento de Saúde, Clínica e 56 
Instituições aprovou a abertura deste novo Departamento e concordou com a Professora 57 
Maria de Fátima que seriam pontos distintos: um primeiro ponto a discutir é a abertura do 58 
novo departamento que já está tramitando há bastante tempo e um segundo ponto seriam 59 
as normas. A Profa. Regina comentou que o Departamento de Ciências e Movimento 60 
Humano enviou um documento dizendo que o assunto foi discutido na reunião do 61 
departamento e que os membros se abstiveram da votação por acreditarem que a 62 
aprovação de um novo Departamento não é do âmbito de um Departamento mas da 63 
Congregação. O Professor Odair Aguiar disse que o assunto não foi discutido no 64 
Departamento de Biociências e não podia tomar uma decisão hoje. A Professora Maria 65 
Graciela González Pérez de Morell disse que o Departamento Saúde, Educação e 66 
Sociedade aprovou o encaminhamento do novo Departamento. São dois temas diferentes e 67 
devem ser tratados como tal. A proposta não é lei e as leis só entram em vigor a partir do 68 
momento da sua promulgação.  A Professora Graciella entende que a Congregação tem 69 
todo o direito de se manifestar com relação  à pertinência ou não da criação do novo 70 
departamento. A Profa. Regina disse que o documento que ela tinha em mãos, que trazia a 71 
proposta da criação do Departamento, é datado de 01.03.2012 com um memorando do 72 
Departamento de Saúde, Educação e Sociedade assinado pela Profa. Maria Graciela 73 
González Pérez de Morell. O documento que havia sido encaminhado anteriormente estava 74 
incompleto pois não veio acompanhado do projeto do departamento. De qualquer forma, a 75 
Professora Regina disse que  mesmo que votássemos hoje a criação ou não do 76 
Departamento, este terá que se adequar à nova norma porque se for enviado sem esta 77 
adequação, vai voltar. Algumas informações precisam ser incluídas, disse que temos que 78 
demonstrar que existe espaço físico, secretária e orçamento. A Professora Regina pediu 79 
que a Congregação fosse bastante consciente antes de aprovar a proposta. A Profa. Angela 80 
Capozzolo disse que o Departamento de Gestão e Cuidado discutiu o assunto e a demanda 81 
do novo departamento está nos conformes, a posição é favorável à criação do novo 82 
departamento. O Professor Alexandre Henz disse que acompanhou a discussão do Consu e 83 
que é polêmica a questão, que se pode criar um Departamento e mesmo o Consu 84 
aprovando essas normas, as Congregações teriam autonomia. Seria importante discutir os 85 
pontos dessas normas, que são muito delicados e que a Profa. Regina Spadari se 86 
posicionou no CONSU a favor da manutenção de exigência de um professor livre docente 87 
para a criação de um departamento. A Professora Regina disse que defende a manutenção 88 
desta exigência porque o departamento precisa de professores experientes, com vivência 89 
acadêmica. Explicou que Livre docente é um título e não um cargo e, portanto, não depende 90 
de vaga. Livre docência é um marco da senioridade do docente. Por isto a Professora 91 
Regina defende que a livre docência seja feita em todos os Departamentos da Unifesp.  Não 92 
é uma questão política, mas sim acadêmica. A Professora Maria de Fátima disse que 93 
quando se está criando um departamento tem que se discutir toda a parte financeira do 94 
mesmo, o espaço que vai ocupar no campus novo.  A Professora Fernanda Scagliusi disse 95 
que os docentes adjuntos se reuniram e de fato não concordam com as normas na maneira 96 
que estão propostas, especialmente esta questão de atrelamento do livre docente e do 97 
titular. “ Nós entendemos argumentos favoráveis, porém nós acreditamos que isto gera 98 
centros de poder que gravitam em torno de uma pessoa e que podem levar a relações 99 
desiguais muito mais do que relações de colaborações, de troca de uma experiência maior 100 
com docente com uma experiência menor, acreditamos que isto não é o resultado mais 101 
provável e sim a de criação de núcleo de poder gravitando em torno de poucas pessoas. 102 
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Então a posição dos docentes adjuntos foi esta, contrária a esta norma  específica.” Os 103 
representantes técnicos não discutiram o item com relação à criação de um novo 104 
Departamento, não são contrários mas a preocupação é com relação ao corpo técnico, não 105 
tem secretárias disponíveis, e o que preocupa é que poucas secretárias estão cada vez 106 
mais acumulando serviço e as pessoas estão adoecendo. A Professora Regina disse que é 107 
necessário avaliar não apenas a situação acadêmica, mas também a viabilidade 108 
administrativa: secretária, condições físicas. A Professora disse que entende que é um 109 
papel da congregação conseguir as condições, mas que isto não se faz de um dia para 110 
outro. No momento, estamos dependendo da aprovação de um projeto de lei para aumentar 111 
o número de servidores. Isto também tem que ser levado em conta. Colocada em votação, 112 
foi aprovada a proposta da criação do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, 113 
com 18 votos a favor, 1 voto contra e 12 abstenções. 2. Proposta de Normas para a 114 
Criação de Novos Departamentos - A Professora Angela Capozzolo apresentou a 115 
proposta e solicitou que a decisão tomada seja levada ao Consu, que se mantenha a 116 
decisão nas Congregações, e que fica a cargo de cada campus definir a melhor estrutura, e 117 
que a criação não seja atrelada a livre docência.   A Professora Virginia Junqueira disse que: 118 
“a Professora Regina foi clara no posicionamento dela, tem todo o direito de no Consu levar 119 
o posicionamento dela, só que ela  também precisa levar o posicionamento  desta 120 
Congregação e provavelmente o próximo Consu retomará esta questão. “Eu acho que as 121 
direções de campi têm esta tarefa, sem de maneira nenhuma tirar de qualquer diretor de 122 
campus o direito de se expressar como pessoa, obviamente seria loucura, se eu defendesse 123 
o contrário,  precisa levar também a posição da Congregação. Hoje os  adjuntos foram 124 
claros, se eu entendi bem nossa discussão,  nós desatrelamos a criação de departamento 125 
da presença de um livre docente. Uma coisa é estimular que haja livre docentes, que haja 126 
titulares, totalmente favorável não tenho nenhum problema com isto, outra coisa é atrelar 127 
departamentos que são uma composição do coletivo não é resultado de apenas a ilustração 128 
de uma pessoa, mas de todo um coletivo trabalhando junto para projetos comuns. Gostaria 129 
muito que esta minha posição também tivesse espaço. Eu sou bem clara, desatrelar a 130 
criação de novos departamentos não é só a partir de dezembro, a partir de agora, para 131 
sempre porque em outras universidades isto também não está atrelado. A gente vê inclusive 132 
chefia de departamento não sendo nem titular nem livre docente mas a pessoa mais 133 
adequada para representar os projetos comuns desenvolvidos. Segundo lugar, eu não sou 134 
advogada mas tudo que é restritivo me parece que não pode ser retroativo.Se o Consu 135 
baixar qualquer norma ela só é válida a partir daquele momento para frente.“ A Professora 136 
Regina resumiu os pontos que foram levantados até agora com relação às normas para 137 
criação dos departamentos: 1) a congregação sugere desatrelar a criação dos 138 
Departamentos da titulação dos seus membros;  2) a Congregação é soberana para decidir 139 
sobre a criação de Departamentos;  e 3) que as normas sejam válidas a partir da sua 140 
aprovação e não retroativamente. A Professora Regina reafirmou que, pessoalmente, 141 
defende que a criação de departamentos seja atrelada à presença de pelo menos um livre 142 
docente, mas não necessariamente a um titular porque o titular é um cargo, que depende de 143 
vaga, depende mais de uma questão política do que uma questão acadêmica; disse também 144 
que tem se preocupado com a tendência que vem observando no campus BS de que o 145 
político está se sobrepondo ao acadêmico em todas as decisões. Colocada a proposta de 146 
levar os pontos abordados acima para o Consu foi aprovada com nenhum voto contra e seis 147 
abstenções. 3.- Horário alternativo solicitado pela SEGRAD para realização de 148 
trabalhos internos – Os técnicos da SEGRAD argumentam que o trabalho é intenso e  149 
exige muita atenção, as interrupções impedem que este trabalho seja feito a contento. Após 150 
considerações de docentes, técnicos e alunos a Professora Regina sugeriu que se faça uma 151 
experiência até a próxima congregação, com o seguinte horário para atendimento ao 152 
público: das 8:00 -10:30 h, das 12:00 -14:30 h e das 17:30 – 20:00 hs. Colocada a proposta 153 
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em votação foi aprovada com 1 abstenção.4.- Comissão organizadora dos Fórum de 154 
Gestão e de Avaliação do PPP – A Professora Regina disse que recebeu sugestões para 155 
composição deste grupo de trabalho dos Departamentos: Educação, Saúde e Sociedade - 156 
Profs. Samira Lima da Costa e Emilio Nolasco; Departamento de Saúde, Clínica e 157 
Instituições - Profa. Carla Bertuol e Carlos Eduardo Pinfildi - Departamento de Ciência e 158 
Movimento, Profa. Ana Carolina Satorato; dos técnicos, Reginéa de Abreu; dos discentes, 159 
Gabriel Tavares. O Departamento de Biociências e Gestão do Cuidado e Saúde ainda não 160 
indicaram os representantes. 5.- Edificio Central Silva Jardim: finalização dos Blocos A 161 
e B, segurança, relação com a comunidade -a Professora Regina leu documento com as 162 
informações com relação ao Edifício Central na Silva Jardim .6. Representação na CEG da 163 
Comissão de Desenvolvimento Docente – A Professora Jaquelina Imbrizzi  pediu que 164 
houvesse representante na CEG, que num primeiro momento não teria voz e voto e num 165 
segundo momento, solicitando voz e voto. Solicitou que fosse explicado na Congregação 166 
qual é o lugar da comissão de Desenvolvimento Docente na estrutura organizacional do 167 
campus. A discussão deste assunto foi transferida para a próxima reunião da Congregação. 168 
A Professora Jaquelina solicitou que as reuniões da Congregação sejam iniciadas as 8:00 169 
horas, e encerradas no máximo às 12:30 horas. 7- O discente Gabriel Tavares registrou um 170 
posicionamento acerca da questão de segurança, expressou uma posição do centro 171 
acadêmico unificado e demais estudantes da graduação da Unifesp. 8. Horário comum 172 
para servidores técnicos –  A Professora Regina disse que faltava receber o documento 173 
sobre este assunto do Departamento de Biociências, do eixo TS, dos cursos de Terapia 174 
Ocupacional, Psicologia, Serviço Social e Fisioterapia. A Professora aguarda receber este 175 
documento, para que o assunto possa ser trazido na Congregação novamente. A Professora 176 
disse que solicitou que cada eixo, curso e departamento se pronunciassem a respeito para 177 
que ela possa verificar com a administração central a possibilidade de implantar. Na reunião 178 
da Congregação anterior, 23/02,  a proposta da direção foi que cada setor envie um 179 
documento explicitando sua posição a respeito do assunto, aqui exposta verbalmente, para 180 
ser novamente pautado na Congregação e depois encaminhado à Procuradoria para análise 181 
da competência desta instância para tomar tal decisão de viabilizar esta área, quais os 182 
procedimentos e encaminhamentos necessários para implantar o que o campus considerou 183 
legítimo. Colocado em votação todos aprovaram, com 1 abstenção.  A Professora continua 184 
aguardando os documentos das áreas que ainda faltam enviar 9. Afastamento do país - 185 
afastamento para pós doc do Prof. Fernando Silveira- colocado em votação foi aprovado. 186 
10. Pedido de prorrogação de afastamento do Prof. Sionaldo Ferreira -  aprovado. 11. 187 
Homologação da eleição do coordenador e vice-coordenador do curso de educação 188 
física – foi reconduzido o Prof. Ricardo Guerra como coordenador e como vice o Prof. 189 
Rogério Cruz de Oliveira. Colocado em votação foi aprovado. 12-Homologação do 190 
coordenador da câmara de extensão – As Professoras Florianita  Coelho Braga Campos 191 
como coordenadora  e a Profa. Carolina Prado de França Carvalho como vice-coordenadora 192 
– aprovado. 13-  Transferência de departamento – solicitação de transferência de 193 
departamento da Profa. Cláudia Juzwiak para o Departamento de Ciências do Movimento 194 
Humano - aprovado. 14- GT de Comunicação: estado atual e perspectivas – A servidora 195 
Milca de Oliveira vai encaminhar o relatório pronto para ser discutido na próxima reunião da 196 
Congregação. A Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do 197 
Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 198 
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