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

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM
20.06.2016

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Santos, à
Rua Carvalho de Mendonça 144 reuniram-se os senhores membros do Conselho do Cam-
pus Baixada Santista/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista
de presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Professora Dra. Sylvia
Helena Souza da Silva Batista. Inclusão de pauta: 1. Homologação dos ajustes de matrizes
curriculares dos cursos de Nutrição e Fisioterapia da Unidade Curricular de Produção do Co-
nhecimento. 2. Homologação das bancas examinadoras dos processos seletivos simplifica-
dos para Professor Adjunto A substituto dos cursos de Psicologia e Educação Física e 3. Cri-
ação de grupo de trabalho sobre a estrutura departamental do Campus solicitada pelos De-
partamentos de Ciências do Movimento Humano e Saúde, Educação e Sociedade. Os con-
selheiros acordaram com as inclusões. Ordem do dia: 1.  Aprovação das atas dos dias
26/11/2015, 17/12/2015 e 25/02/2016 –  Colocadas em votação, foram aprovadas  2. Apre-
sentação do Instituto de Oncologia da Unifesp – O Professor Luiz Juliano fez uma apre-
sentação que tratou sobre: os objetivos do projeto, as visitas realizadas pelo Instituto em
toda a UNIFESP, o trabalho de prevenção, as estratégias de atuação e a equipe multiprofis-
sional. Após a apresentação, o Prof. Luiz Juliano pediu a contribuição e apoio do campus
Baixada Santista.O Prof. Sidnei Casetto disse que compartilhará a apresentação com seus
colegas docentes. As professoras Silvia Tagé e Mariana Aveiro se dispuseram a colaborar
com projeto.  A Prof.ª Sylvia agradeceu ao Prof. Juliano e disse que fará a mediação entre
com as docentes dispostas e o Instituto de Oncologia da Unifesp, com o intuito de iniciar um
Núcleo de Oncologia no Campus Baixada Santista. 3. Homologação do Ad referendum da
Abertura de Concurso Público – para o cargo de Professor Adjunto A na área de Psicolo-
gia; Subárea Educação e Saúde. Por motivo de vacância tendo em vista a redistribuição do
professor  Emílio  Nolasco de Carvalho a partir  de 24/03/2016.  Colocado em votação,  foi
aprovado com 1 abstenção. 4. Alteração de Regime de Trabalho – O Prof. Augusto César
lotado no Departamento de Ciências do Mar solicitou a alteração de seu regime de trabalho
de 40 horas com Dedicação Exclusiva para 40 horas sem Dedicação Exclusiva. A solicitação
se justificou em decorrência de um convite para trabalhar no programa de Doutorado de ou-
tra instituição. A Profa. Sylvia esclareceu que a alteração de regimento de trabalho é um di-
reito do docente e que não acarretará danos em sua atuação junto ao Campus nem ao ban-
co de equivalente. Colocada em votação, foi aprovada com 25 votos favoráveis e 1 absten-
ção. 5. Indicação dos novos representantes do Campus Baixada Santista para compor
a Comissão Própria de Avaliação – CPA – A Profa. Sylvia esclareceu que conforme acor-
dado na reunião da Congregação do dia 05 de maio: cada categoria deve indicar 3 repre-
sentantes, para assim formar uma comissão paritária. A categoria dos técnico-administrati-
vos indicou: Carlos Fernando Barretos de Oliveira e Sidnei Fernandes; pela categoria do-
cente: Fernando Ramos Martins, Carine Savalli Redigolo e Renata Barbosa; Não houve indi-
cação pela categoria discente. Colocados em votação, foram aprovados. 6. Agenda Temáti-
ca II – Graduação no Período Noturno no Campus Baixada Santista – A Profa. Patricia
expôs as dificuldades enfrentadas pelo curso de Serviço Social período noturno e trouxe su-
gestões de encaminhamentos: Limitação de Acesso ao Campus, fechamento de setores an-
tes do término das atividades, necessidade de vagas de técnico-administrativos específicos
para o período noturno, discussão de estratégias de incentivo para realização de mais ativi-
dades no período noturno, revisão da agenda de reuniões da área verde para o período ves-
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pertino e aprofundamento do debate sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social
em função das limitações de efetivação da interprofissionalidade. Os membros discutiram as
temáticas expostas. A sra. Daianny Seoni, Chefe das Bibliotecas disse que foi feito um gran-
de esforço para reestruturação e reposição dos servidores nas bibliotecas, para que estas
funcionem 12 horas ininterruptas. Disse também, que está prevista a chegada de um esta-
giário. A Profa. Sylvia disse que a partir de hoje (20/06), os horários das bibliotecas estão re-
gularizados. A Profa. Patricia sugeriu a criação de um grupo de trabalho de composição pari-
tária – 2 representantes de cada categoria com participação da Direção de Campus. A Profa.
Sylvia acrescentou à proposta feita pela Profa. Patricia, a inclusão de um representante da
Diretoria Administrativa. O estudante Matheus Lidiberde sugeriu que mais estudantes com-
pusessem o G.T. A Profa. Sylvia elaborou duas propostas: I) Criação de um Grupo de Traba-
lho composto de 4 discentes, 2 técnicos e 2 docentes. II) Criação de um Grupo de Trabalho
composto de 4 discentes, 4 técnicos e 4 docentes. A proposta I recebeu 5 votos favoráveis.
A proposta II recebeu 20 votos favoráveis. Portanto, a proposta II foi vencedora. A Profa. Syl-
via disse que o grupo terá 90 dias para realizar o trabalho e que os nomes dos representan-
tes para compô-lo, devem ser indicados na reunião da Congregação do dia 07 de julho. 07.
Distribuição de Carga Horária Docente nas atividades de Graduação no Campus Bai-
xada Santista -  A Profa. Patricia Poletto elencou os seguintes apontamentos, extraídos da
reunião da Câmara de Graduação sobre carga horária docente na graduação: realização de
uma reunião ampliada envolvendo outros interlocutores da atividade docente, realização de
um fórum ampliado para orientação e debate sobre a distribuição de carga horária docente e
retorno para a Câmara de Graduação para definição de diretrizes a serem propostas para
deliberação na Congregação do Campus. Propôs ainda que seja constituído um Grupo de
Trabalho para fornecer subsídios para os encaminhamentos descritos acima. O Prof. Daniel
Bandoni ratificou a relevância das 3 Câmaras comporem o grupo de trabalho e sugestionou
a extensão do prazo de 90 dias para o grupo desenvolver o trabalho. A Profª Sylvia colocou
a proposta sobre a criação do Grupo de Trabalho feita pela Profª Patricia Poletto em vota-
ção. Foi aprovada com 25 votos favoráveis. A Profª Patricia sugeriu o grupo fosse composto
de 3 representantes de cada Câmara e 3 representantes dos Professores Adjuntos. Após
discussão entre os membros, foi acordado que a composição será definida junto às Chefias
de Departamento, Coordenadores de Curso e Coordenadores das Câmaras, e depois retor-
nará na reunião da Congregação do dia 07 de julho. 8. Indicação de Professor Visitante
para o curso de Psicologia – A Profa. Sylvia disse que o curso de Psicologia fez a indica-
ção da Dra. Kátia Osternack Pinto para ocupar a vaga professora visitante na área de Psico-
logia, Subárea Psicologia Hospitalar com regime de 40 horas. Colocada em votação, foi
aprovada com 24 votos favoráveis e 3 abstenções. 9. Nova Coordenação do Curso de
Educação Física – A Profa. Hanna Karen Moreira Antunes e o Prof. Ronaldo Thomatielli fo-
ram eleitos, respectivamente, como coordenadora e vice-coordenador do Curso de Educa-
ção Física, no período entre julho de 2016 a julho de 2018. Colocada em votação, foi apro-
vada com 1 abstenção. A Professora Sylvia deixou registrado agradecimento ao Prof. Emil-
son Colatonio pela gestão anterior. 10. Ajustes nas Matrizes Curriculares dos Cursos de
Fisioterapia e Nutrição -  A Profa. Sylvia disse que como resultado das oficinas de matrizes
curriculares averiguou-se a necessidade de alteração na matriz do curso de Fisioterapia no
5º Termo na forma de criação da Unidade Curricular de Estatística Aplicada e às Ciências da
Saúde e Sociais com 40 horas. Ao passo que no Curso de Nutrição foi necessário realizar a
antecipação da Unidade Curricular de Metodologia da Pesquisa Cientifica do 5º termo para o
3º termo, além da inserção da Unidade Curricular de Estatística Aplicada e às Ciências da
Saúde e Sociais no 4º termo. Colocadas em votação, foram aprovadas com 3 abstenções.
11. Referendo de Banca Examinadora – na área Psicologia, Subárea Abuso de álcool e
outras drogas com presidência da Profa. Dra. Sara Del Prete Pancieira. O Prof. Sidnei disse
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que o membro suplente, Profa Dra. Laura Camara Lima substituiu o Prof.  Luiz Henrique
Passador. Colocada em votação, foi aprovada. 12. Dialogo com a Reitora – Esse segundo
momento da Congregação foi aberto aos membros da Comunidade Acadêmica do Campus.
Além da participação especial da Profa. Dra. Soraya Smaili, Reitora da Unifesp, contou-se
também com a presença da Assessora Técnica da Reitoria, Sra. Tânia Mara Francisco. A
Profa. Soraya abordou os seguintes pontos: inventário de vagas do  Campus (documento
que contém o quadro completo de técnico-administrativos e docentes do Campus Baixada
Santista); pactuação das 5 vagas designadas para o Campus e 1 vaga de professor visitan-
te; Projeto Executivo do Bloco Poliesportivo, ocupação da Nova Unidade Carvalho de Men-
donça e itens de segurança no prédio; Reforma do Estatuto da UNIFESP em relação a Pari-
dade na Consulta na Escolha de Dirigentes, verba destinada para o Plano Nacional de As-
sistência Estudantil (Pnaes) ; execução orçamentária do Campus Baixada Santista em 2015
e previsão do orçamento para 2016.Os estudantes, técnico-administrativos e docentes fize-
ram perguntas e todas foram sanadas.  Nada mais havendo a discutir, a Professora Sylvia
Helena Souza da Silva Batista encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto
Saúde e Sociedade e eu Adriele da Mota Lisboa lavrei a ata
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