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 1 
ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAI XADA SANTISTA E 2 

 CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 3 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 4 

31.03.14 5 
 6 
Ao trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à 7 
Avenida Ana Costa, 95, 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 os 9 
presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Informes : 1. A Professora Regina 10 
iniciou a reunião solicitando a inclusão na pauta dos itens solicitados pelos estudantes referentes à 11 
segurança, uso da biblioteca para eventos, serviços de cantina e xerox. Decidiu-se que o item sobre 12 
segurança seria incluído nesta reunião e os demais ficariam para a próxima reunião da Congregação. 2. 13 
Foi  referendada a aprovação do projeto de pesquisa “Towards translational climate science – Informing 14 
sustainable decisions and provision of climate services to the agriculture and water sectors of southeastern 15 
South America”, sob responsabilidade do Professor Renzo Taddei. 3. A Professora Regina informa que foi 16 
enviado aos conselheiros o organograma da Unifesp aprovado no CONSU. Solicita aos conselheiros que 17 
atentem para o fato que o NAE, DTI e Biblioteca estarem vinculados à Reitoria. 4. Foram aprovados pelo 18 
CONSU o relatório de gestão da Unifesp 2013 e as novas regras dos concursos para ingresso na carreira 19 
docente. 5. Profa. Regina pediu para que os Departamentos que ainda não enviaram a lista de materiais 20 
químicos utilizados que o façam ou informem que não utilizam produtos de tal natureza. 6. A Professora 21 
Regina disse que a redistribuição da Professora Samira Lima da Costa está em processo, já foi aprovada 22 
mas não foi publicada em D.O., providência necessária para que se proceda à abertura de concurso para 23 
substituí-la. 7. Autorizado o processo seletivo simplificado para preenchimento da vaga da Profa. Marinez 24 
Villela Brandão; 8. A Professora Regina informou que esteve em Brasília com a Reitora, em reunião com o 25 
Secretário Luiz Claudio Costa do MEC e a Superintendente do Patrimônio da União, Cassandra Maroni, 26 
cuja pauta foi a desapropriação de terrenos junto a Unidade Silva Jardim e a compra de um prédio para o 27 
funcionamento dos cursos do DCMar. O assunto está sendo analisado. 9. Foi implementado subsídio para 28 
as refeições dos alunos de pós-graduação, que passarão a pagar R$5,50 até o limite de quinhentos mil 29 
reais. 10.  Os representantes dos professores adjuntos sugeriram a venda antecipada dos tickets do RU 30 
bem como implantação de copos retornáveis. 11. Prof. Marcelo Roman trouxe um questionamento dos 31 
docentes do curso de Psicologia quanto à colocação das películas escuras nas salas de aulas.  A Profa. 32 
Sylvia Batista solicitou que os eixos comuns e específicos bem como departamentos, consultem seus 33 
pares sobre o assunto. O Professor Marcelo solicitou que o Bloco III constasse da pauta da próxima 34 
reunião da Congregação, posto ser este um prédio do campus e, portanto, cabe ao seu órgão máximo de 35 
deliberação refletir e deliberar sobre o assunto. 12. A Professora Milena Vidotto informou que haverá uma 36 
reunião no Campus, organizada pela PRAE nessa quinta-feira, das 17 às 20h sobre as “Políticas de 37 
Permanência e Orçamento”. Pauta: 1 – Homologação de bancas de concurso docente:  concurso para 38 
Professor Adjunto na área de Engenharia de Petróleo - banca aprovada; 2. Criação do órgão 39 
complementar CENAC- Centro de  Estudos em Nutrição e Alimentação Coletiva  – (em substituição 40 
ao CECANE) - colocado em votação foi aprovada com 1 abstenção. 3. Moção referente à lei 2947/2013  -  41 
A Professora Regina informou que o  curso de Serviço Social e o Departamento de Saúde, Educação e 42 
Sociedade enviaram uma moção de repúdio à  Câmara Municipal da Cidade de Santos no que se refere à 43 
aprovação da referida lei. O Vereador Sadao Nakae, Presidente da Câmara de Vereadores de Santos, 44 
endereçou à Professora Regina Spadari, como Diretora do Campus Baixada Santista uma resposta e 45 
pedido de esclarecimento. A Professora Regina encaminhou cópia da carta recebida para as Professoras 46 
Maria Liduína de Oliveira e Silva e Luzia Fátima Baierl, que assinaram a moção de repúdio enviada à 47 
Câmara, pedindo a elas que respondessem e enviou sua resposta ao Vereador. A Professora Luzia e a 48 
Professora Sonia Regina Nozabielli leram para os conselheiros todas as correspondências envolvidas. O 49 
Professor Marcelo Roman pronunciou-se achando que houve falta de respeito para com as professoras  50 
por parte do Vereador nos termos utilizados na carta. Após discussão sobre o assunto e votação aprovada 51 
com uma abstenção, decidiu-se que as  instâncias representativas consultarão seus pares e trarão na 52 
próxima Congregação um documento sobre sua posição para que seja feita uma resposta (Profa. Sonia e 53 
Luzia prepararão este documento com os dados trazidos pelos conselheiros) a ser dada ao presidente da 54 
Câmara. 4. A Professora Rosana Machin solicitou que se retirasse de pauta as Normas de Comissão de 55 
Bancas Examinadoras  de concurso público para ingresso na carreira docente do Instituto Saúde e 56 
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Sociedade do Campus Baixada Santista porque as normas serão revistas mediante a nova resolução do 57 
CONSU que regulamenta os concursos públicos e processos seletivos simplificados. 5 – Homologação 58 
das novas coordenações de curso e eixo : a)Profa Rosilda Mendes será a coordenadora do Eixo 59 
Trabalho em Saúde para o período 2014-2016. O vice coordenador ainda não foi eleito; b) Prof. Marcelo 60 
Roman foi reconduzido na coordenação do curso de Psicologia e a vice coordenadora será a Profa. Carla 61 
Bertuol, no período 2014-2016;c) O Prof. Daniel Bandoni será o novo coordenador do curso de Nutrição e 62 
a vice  será a Profa. Ana Maria Pinto no período 2014-2016; d) A Profa. Andrea Jurdi será a nova 63 
coordenadora do curso de Terapia Ocupacional e a Profa. Patrícia Borba a vice coordenadora no período 64 
2014-2016. 6. – Orçamento 2014  - Conforme já informado previamente, houve cortes no orçamento da 65 
Universidade com cortes no orçamento de todos os campi. Na última semana, a diretoria recebeu a 66 
informação da pró-reitoria de que ocorreram novos cortes, bem como a instrução para que o setor 67 
administrativo encaminhe semanalmente as contas a pagar.  Esse despacho semanal será avaliado pela 68 
Pró-reitoria de Administração, a qual decidirá sobre as prioridades a pagar. Será solicitado ao CONSU 69 
para que a Universidade se manifeste ao Ministério da Educação e ainda para que esse assunto tenha 70 
visibilidade na sociedade. Foi sugerida a criação de um Grupo de Trabalho de Administração.  Farão parte 71 
desse Grupo de Trabalho funcionários administrativos e chefes de Departamento. Após as reuniões, será 72 
marcada uma apresentação para a comunidade sobre a atual situação. 7. Indicação de docente para 73 
representar o campus na comissão PAD (Programa de A perfeiçoamento Didático) - A Professora 74 
Raquel de Paula Carvalho manifestou interesse na representação do PAD na reunião dos adjuntos. 75 
Colocado em votação, o nome da Profa. Raquel foi aprovado. 8. Segurança  no campus  – Foram 76 
discutidas medidas para aumentar a segurança no entorno do campus, especialmente na Unidade Silva 77 
Jardim, em razão de assaltos e roubos à mão armada ocorridos com estudantes e professores:  78 
implementação de ronda policial; instrução para que a comunidade se locomova preferencialmente em 79 
grupos no entorno do campus; boletins de ocorrência para que se tenha registro da situação; retomada da 80 
discussão sobre a abertura do portão do campus que permite entrada pela Rua Campos Mello – a 81 
Prefeitura previamente não permitiu a construção de rampa e escadaria na calçada; iluminação do prédio; 82 
foi solicitado à Profa. Andrea Torres auxílio na comunicação com os grupos sociais da região; 83 
possibilidade de um abaixo-assinado por parte dos estudantes para ganhar força na solicitação da ronda 84 
escolar. 9 – Colaboração esporádica remunerada da professora Mar ia Liduína de Oliveira e Silva  – 85 
 realização de atividade de assessoramento editorial  na área de Serviço Social da Cortez Editora  – 86 
colocação em votação foi aprovado. Os itens de pauta: Apresentação do projeto pedagógico do BICT 87 
Mar e Retorno da Comissão sobre a flexibilização da jorna da de trabalho para 30 horas  foram 88 
transferidos para a próxima reunião da Congregação. Com relação ao último item, a servidora Karla 89 
Helene M. de Lima questionou a pauta dizendo que achava que o assunto não deveria ser votado por 90 
docentes, mas a mesma foi informada que o documento seria apresentado e esclarecimentos  dados para 91 
a comunidade sobre o assunto.  Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina encerrou a reunião do 92 
Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade. 93 


