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Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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. Sylvia Helena 10 
Batista. A Professora Sylvia iniciou a reunião comentando sobre a inauguração do 11 
restaurante universitário, que iria acontecer no próprio dia 07 de fevereiro, a partir das 12 
11:30horas. Informou que a pauta única de hoje era o regimento da Câmara de Pesquisa e 13 
Pós-graduação. A professora Sylvia apresentou o que está em vigência no Regimento da 14 
Pós-Graduação (anexo). A Professora Ana Rojas fez sua apresentação de como a Câmera 15 
está composta atualmente. (anexa). Diversas colocações foram colocadas pelos membros 16 
da Congregação. Após discussão, a Professora Sylvia disse que havia duas possibilidades, 17 
a votação a favor da proposta da Câmara de 17 membros e pela não aprovação. Colocado 18 
em votação, 8 membros foram a favor e 12 contra a proposta, com 3 abstenções. Os pontos 19 
listados com relação à representação da Direção, a presença ou excessivo numero de 20 
membros da linha de pesquisa, os critérios de docentes não ligados a pós-graduação, 21 
seriam retornados à Câmara para que a mesma reanalisasse e reapresentasse. Frente a 22 
esta decisão que foi tomada há o Regimento que indica que até 30 de março as Câmaras de 23 
Graduação e Pesquisa da Universidade deverão se adequar a ele e apresentar o seu 24 
Regimento com a adequação. A Professora Sylvia afirmou que frente a toda a discussão 25 
nesta reunião, há uma segunda votação: reunião com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-26 
Graduação para negociar quais as condições e/ou possibilidades da Câmara funcionar ou 27 
continuar funcionando com a composição definida nesta Congregação. Colocado em 28 
votação, foi aprovada com 2 abstenções. A Professora Liduina, apesar de ser pauta única, 29 
solicitou falar sobre o assunto de segurança no campus Houve problemas de assalto, 4 30 
estudantes de serviço social e ontem à noite foi chamada a policia. Disse que esta é uma 31 
situação urgente que precisamos cuidar, e gostaria de saber o que está sendo feito com 32 
relação à segurança.A Professora Sylvia disse que a Direção observou que teríamos um 33 
problema mais acentuado de segurança em janeiro e fevereiro, indicando os caminhos 34 
assumidos até este momento: transporte noturno da Silva Jardim para a Ponta da Praia e 35 
Ana Costa. O que esta sob nossa governabilidade está sendo feito (em andamento a 36 
assinatura do contrato com a nova empresa que operará o transporte no campus); 37 
solicitações para a Prefeitura em relação à ronda escolar noturna, ao aumento de linhas de 38 
transporte coletivo que operam na região da Silva Jardim e o setor de infra estrutura está 39 
estudando a colocação de rampa móvel na saída para a Campos Sales. A nova equipe da 40 
Prefeitura está estudando todas as nossas solicitações. A Professora Sylvia encerrou a 41 
reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a 42 
ata. 43 


