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

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
04.04.2013 4 

 5 
 6 
Ao quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Santos, à Rua Silva Jardim, 7 
136, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista da 8 
UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos, 9 
sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Informes: A Professora Regina disse que 10 
ontem houve uma longa discussão no Conselho de Administração a respeito dos editais e do teor dos  11 
editais e a nova lei que rege o Magistério Público Federal. De acordo com a nova Lei, o ingresso na 12 
carreira se dá na classe de professor auxiliar e a exigência para a inscrição no concurso é a de 13 
graduação. O Consu havia decidido manter a exigência do título de doutor, porque entendeu que a lei 14 
definia como exigência mínima o título de graduado e que a Universidade poderia fazer uma 15 
exigência adicional. Mas há diferenças de entendimentos no MEC. Então, o Conselho de 16 
Administração reunido no dia de ontem discutiu a possibilidade de concursos que exigirem título de 17 
doutor serem anulados, por decisão judicial. Então, a Pró-Reitora propôs que fossem homologados 18 
todos os que ocorreram e mantidos aqueles com data marcada. Aqueles que não têm data marcada, 19 
mesmo com o edital encerrado, e concursos que ainda estão com o edital em aberto sejam 20 
suspensos e os editais refeitos de acordo com a lei 12.722. Esclareceu que este é o entendimento da 21 
maioria das universidades federais. A proposta foi aprovada e será pautada na reunião do Consu que 22 
ocorrerá no próximo dia 10. 2. Nota 5.0 do Curso de Serviço Social – A Professora Regina  23 
parabenizou a Professora Liduína e todos professores que atuam no Curso de Serviço Social pela 24 
nota 5.0  obtida do MEC.É um orgulho para o campus esta nota. Pauta: 1. Uso da sala do Centro 25 
Acadêmico no Edifício Central – Professora Regina disse que este assunto já foi bastante discutido 26 
e esclarecido. Afirmou que o documento da Direção que está postado na página do campus, é 27 
conhecido de todos e enfatizou que, de acordo com o relatório produzido durante o 2º. Semestre de 28 
2010 pela Comissão de Espaço Físico, designada por esta Congregação, a sala em questão foi 29 
destinada para o Centro Acadêmico, que na época era o Centro Acadêmico Unificado (CAU). 30 
Recentemente, recebeu um pedido dos alunos para utilizarem esta sala, sem que houvesse um 31 
centro acadêmico estruturado porque o mandato da diretoria do CAU encerrou-se e não foi eleita uma 32 
nova diretoria. Deste modo, não haveria uma diretoria acadêmica responsável pela sala. Além disso, 33 
informou que existe a intenção dos alunos de criarem centros acadêmicos por curso. Relatou que, 34 
sem que a direção autorizasse, a sala apareceu aberta em várias ocasiões, já havia material lá 35 
dentro. O setor de infraestrutura informou que os alunos haviam solicitado a chave para guardar o 36 
material, foi autorizado mas não foi autorizado o uso da sala. Disse que a sala seria liberada para uso 37 
assim que seja indicado, pelos alunos, um aluno ou grupo de alunos responsáveis, como acontece 38 
com todas as salas do campus. Os alunos entendem que não é assim, estão solicitando que a sala 39 
seja liberada sem que ninguém assuma a responsabilidade sobre ela. A Profa. Regina conversou 40 
com os alunos mas não houve possibilidade de entendimento e estes já expressaram a opinião e 41 
oposição no Consu, no Conselho de Assuntos Estudantis. Nestes conselhos foi indicado que os 42 
alunos trouxessem o assunto para a Congregação, como a Profa. Regina havia sugerido desde o 43 
início. Já houve 2 reuniões da nova comissão de espaço físico. Na segunda  reunião este assunto foi 44 
discutido e o entendimento da comissão é que o espaço deve ser mantido para uso do Centro 45 
Acadêmico. A comissão sugeriu também que seja feita uma reunião dos alunos, com representantes 46 
de estudantes de todos os cursos para que de forma democrática eles decidam como será feito o uso 47 
dessa sala. Na última reunião da Congregação foi entregue um abaixo assinado  dos alunos com 48 
cerca de 450 assinaturas, solicitando que o espaço seja liberado, como eles dizem, um espaço 49 
estudantil, que eles entendem que o espaço deve ser coletivo e não de uma entidade. Como foi 50 
decidido nesta Congregação que o espaço era do Centro Acadêmico, a comissão de espaço físico,  o 51 
Centro Acadêmico e a Congregação devem ser ouvidos para que se decida se a sala fica destinada 52 
ao Centro Acadêmico,  ou se fica uma sala aberta onde os estudantes possam se reunir, sem que 53 
haja um responsável por ela, entendendo também que lá dentro existe equipamento patrimoniado, e 54 
segundo o que me foi informado pelos próprios alunos, também equipamentos que não são da 55 
Unifesp. A Profa. Regina disse que gostaria de deixar claro que qualquer material, equipamento, 56 
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móveis que estejam dentro do campus são de responsabilidade da direção do campus, sejam eles 57 
patrimoniados ou não e que não é possível que haja uma sala no campus para uso de docentes, ou 58 
servidores não docentes que não tenha alguém que responda por ela. O discente Carlos Eduardo 59 
Costa disse que com relação a sala, foi discutido em assembleia que os estudantes entendem que 60 
quem responde pela sala dos estudantes são os mesmos, é um  espaço coletivo, de todos, e não de 61 
uma entidade, ou seja,  quem vai responder por ela não é  a diretoria mas todos os estudantes. 62 
Afirma que decidiram por não ter mais centro acadêmico unificado, cada aluno será o próprio centro 63 
acadêmico do curso.  Professora Regina pergunta: em havendo centro acadêmico, a sala é do centro 64 
acadêmico ou dos estudantes no geral? Os estudantes não se sentem parte do centro acadêmico, é 65 
isto? Discente Carlos: não, a posição dos estudantes não é de se sentir parte, a questão é todos os 66 
estudantes já são o centro acadêmico. O espaço é um espaço de qualquer entidade,  espaço de 67 
estudantes, espaço de convivência, reunião, discussão, é o único que temos para fazer nossas 68 
reuniões, sentar, conversar, poder ter para gente exclusivamente, os estudantes querem um espaço 69 
para poder conviver. Profa. Regina: na verdade,  os estudantes estão solicitando que a sala do CA 70 
seja cedida para uso dos estudantes dessa forma e não mais do CA e aí a minha pergunta é, como 71 
fica o CA? Porque nós não temos outra sala para ceder para o CA,  nós já temos um Centro 72 
Acadêmico da Fisioterapia e sabemos que o Curso de Educação Física está se organizando para 73 
montar um Centro Acadêmico, o Bacharelado em Ciências do Mar já montou seu CA, então o 74 
Bacharelado obviamente vai ter a sala da Ponta da Praia, que já foi há tempos atrás cedida para uso 75 
do CA. Aqui na Silva Jardim nós só temos esta sala disponível. A questão é o Centro Acadêmico  da 76 
Fisioterapia que já existe, da Educação Física  que está se organizando e outros que virão ou não, 77 
ficam sem sala? Outro discente: complicado se falar num CA da Fisioterapia,  não houve eleições 78 
ainda para se efetivar o CA, eu sou da Fisioterapia. O movimento ainda está ocorrendo, não há nada 79 
consolidado, não existe um centro acadêmico, talvez uma chapa que possa vir a ser votada ou não. A 80 
gente não pode pensar nisso. Profa. Regina: A gente pode pensar sim que pode haver um CA. A 81 
informação que eu tenho é que tem um CA da Fisioterapia eu recebi um e-mail, mas não vamos 82 
entrar neste assunto. A Professora Sylvia Helena disse: a questão é ver como os estudantes estão 83 
vendo esta questão. Na possibilidade de serem criados CAs , como é que vocês tem trabalhado com 84 
ela. Se vão compartilhar os espaços? Discente: Existe DCE não é que não existe entidade 85 
representativa e  se vai ter sala para o CA, esta discussão só cabe aos estudantes fazerem, 86 
decidirem o que eles pretendem. A gente quer uma sala de convivência e o dia que a gente pensar se 87 
a gente precisa ou não de uma sala para o centro acadêmico a gente vai fazer  assembleia e tirar um 88 
posicionamento. Após várias colocações  de discentes e conselheiros sobre o assunto, duas 89 
propostas foram encaminhadas para votação: a primeira é que a sala destinada ao centro acadêmico 90 
unificado em respeito a deliberação dos estudantes, fique destinada aos estudantes, que os 91 
estudantes estão assumindo como espaço estudantil. O que estudantes estão nos solicitando  é de 92 
que o espaço destinado a sala do centro acadêmico unificado se transforme em espaço estudantil e 93 
estão cientes que neste prédio atualmente nós não temos mais salas. Colocada a proposta em 94 
votação, da nova atribuição da sala que deixa de ser destinada ao centro acadêmico unificado, e 95 
passa ser designada como espaço estudantil, o único espaço que a gente conta neste prédio para 96 
atividades estudantis, foi aprovada. A segunda questão se refere a gestão deste espaço. Na segunda 97 
questão, temos duas propostas: (1) uma proposta é que o espaço estudantil seja gerido no âmbito da 98 
autonomia dos estudantes sem que qualquer pessoa seja nomeada responsável pela sala ou (2) que 99 
o espaço estudantil tenha um grupo gestor que organize este espaço e se responsabilize por ele. 100 
Colocadas as propostas em votação a proposta numero (1) recebeu 12 votos e a proposta numero (2) 101 
recebeu 14 votos. Abstenções: 3. Foi aprovada a segunda proposta. 2. Afastamento da Profa. Liu 102 
Chiao Yi  para realização de pós doutorado. O afastamento já foi aprovado pela Comissão do Curso 103 
de Fisioterapia e pelo Departamento de Biociências onde ela está lotada. Colocado em votação foi 104 
aprovado o afastamento, com 1 abstenção. Foi aprovada também a abertura de processo seletivo 105 
para contratação de professor substituto para a Profa. Liu. 3. Mudanca de Departamento dos Profs. 106 
Augusto Cesar, Rodrigo Choueri, Camilo Seabra e Thaciana Valentina Malaspina Fileti – que 107 
originalmente estavam lotados no Departamento de Biociências e com a criação do Departamento de 108 
Ciências do Mar, estão solicitando a mudança. Colocada em votação a mudança foi aprovada. 4. 109 
Mudança de regime de trabalho do Prof. Nildo Batista de DE para 40 horas – colocada em 110 
votação a mudança de regime de trabalho foi aprovada. 5. Justificativa de contratação de 111 
secretária –foi solicitado pela Congregação que 2 conselheiros, as Profas. Jacquelina Imbrizzi e 112 
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Samira Lima da Costa, preparassem este documento para ser aprovado pela Congregação. A Profa. 113 
Jacquelina disse que havia uma questão no documento que era necessário alterar, o Professor Odair 114 
salientou que as servidoras Milca, Vivian e Alessandra atendem a 3 programas de Pós-Graduação,  e 115 
sugeriu que se colocasse o numero de estudantes de Pós-graduação e de estagiários que a 116 
secretaria Esmeralda atende, para que fique claro o volume de trabalho. Feitas estas alterações, a 117 
Profa. Samira sugeriu  que se encaminhe este documento para o email de todos os conselheiros para 118 
que possam sugerir modificações do texto e que o assunto seja pautado na próxima Congregação. A 119 
Professora Regina disse que ontem a Pró-Reitora de Administração comentou a necessidade 120 
absoluta e urgente, principalmente de técnicos para a universidade, e que ela estaria em Brasília 121 
insistindo na necessidade grande e premente de pessoal técnico na Unifesp. Nada mais havendo a 122 
discutir, a Profa. Regina Celia Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto 123 
Saúde e Sociedade, e eu Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 124 
 125 


