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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 
11.08.14 4 

 5 
 6 

Ao décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à Rua Ana 7 
Costa, 95, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista/Congregação do 8 
Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a 9 
Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Estiveram presentes o Pró-reitor Adjunto de Planejamento, 10 
Prof. Dr. Pedro Arantes  e o Sr. Pedro da Empresa IDOM Informes: Foi informado que os alunos de pós 11 
graduação terão subsidio no preço das refeições no RU, passando a pagar R$ 2,50 por refeição nos 12 
próximos dois meses e após este período, pagarão R$ 3,50. Pauta: 1. Solicitação de inclusão do Serviço 13 
Escola de Psicologia (SEP) no Bloco III - O Pró-Reitor Adjunto de Planejamento apresentou o histórico da 14 
situação de desapropriação do terreno em que será construído o Bloco III. Informou que o decreto ainda não 15 
foi assinado, mas enfatizou que a Reitoria não tem medido esforços nessa direção, inclusive buscando apoio 16 
da Prefeitura de Santos. O primeiro ponto de discussão foi a inclusão do SEP no Bloco III, sendo assim 17 
deslocado de suas atuais instalações na Unidade Ana Costa 178. Explicou que o projeto não pode 18 
ultrapassar, pela licitação já preparada, 35 mil m

2 
(já alocados nas plantas e maquetes), Assim sendo, os 19 

208 m
2
 demandados para o SEP, pela comissão de curso da Psicologia, sairiam de três salas de reuniões 20 

multiuso anexas ao auditório, no andar térreo. Essa possibilidade foi apresentada pelo Prof. Pedro frente às 21 
demandas recebidas da comissão de curso da Psicologia. A direção do campus ponderou que não se trata 22 
apenas de ser possível do ponto de vista da engenharia incluir ou não o SEP no prédio, mas que se trata de 23 
uma questão pedagógica. Informou que está em discussão na Câmara de Ensino de Graduação (CEG) a 24 
proposta de termos no campus um Serviço Escola Integrado (SEI), coerente com o Projeto Político 25 
Pedagógico dos cursos de graduação, o qual poderá inclusive envolver a rede municipal, o que já ocorre em 26 
algumas das atividades do campus.  Deste modo, sugeriu que a decisão sobre a localização do SEP e/ou do 27 
SEI seja feita em outro momento. O coordenador do curso de Educação Física, Prof. Dr. Rogerio de Oliveira, 28 
se posicionou em nome dos acordos prévios estabelecidos sobre o Bloco III, que datam de quase 10 anos; 29 
relatou-se que o curso teve que excluir demandas importantes para se chegar à metragem atual e 30 
necessária, e por isso não apresentou novas demandas. A Profa. Dra. Maria Stella Peccin da Silva, chefe do 31 
Departamento de Ciências do movimento Humano corroborou tais posições. A coordenadora do curso de 32 
Terapia Ocupacional, Profa. Dra. Andrea Perosa Saigh Jurdi corroborou a proposta sobre a definição do 33 
SEI, sendo acompanhada nisso também pela coordenadora do curso de Fisioterapia, Profa. Dra. Patrícia 34 
Rios Poletto.  A coordenadora do curso de Psicologia, Profa. Dra. Carla Bertuol se posicionou em defesa da 35 
proposta de mudança do SEP para o Bloco III, enfatizando sobretudo que a saída do SEP da Ana Costa 36 
liberaria o campus de um aluguel custoso. A diretora do campus negou nesse momento a viabilidade de 37 
entrega do imóvel alugado na Av. Ana Costa 178, dado que há outras atividades ali alocadas, e apenas 38 
após o Plano Diretor do campus isso será analisado. Também foi colocado que ainda não se discutiu 39 
amplamente no Campus Baixada Santista qual é o Serviço Escola Integrado que o campus quer; para a 40 
inclusão do Serviço Escola no Bloco III haveria a necessidade de substituir áreas de uso comum. Colocado 41 
em votação o resultado foi contrário à instalação do SEP no bloco III, com 19 votos contrários, 3 a favor e 6 42 
abstenções. 2. - Ampliação da área administrativa no Bloco III - Iniciou-se a partir desse momento a 43 
discussão sobre a demanda do setor administrativo de ampliação das áreas previstas, especialmente 44 
incorporação de área específica para o RH.  Após intensa discussão de vários docentes e técnicos, colocou-45 
se em votação e não foi aprovado pela congregação, a ampliação do espaço para o setor administrativo com 46 
19 votos contrários e 4 abstenções. Acordou-se que eventuais adequações poderão ser feitas quando da 47 
ocupação do prédio, caso sejam identificadas necessidades. Foi aplaudida  então a aprovação do estudo 48 
preliminar do Projeto do Bloco III pela Congregação do Campus Baixada Santista. Nada mais havendo a 49 
discutir, a Profa. Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu 50 
Sueli Sieiro lavrei a presente ata. 51 


