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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS / CONSELHO DE CAMPUS,
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2011
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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e onze, nesta cidade de Diadema, à Rua
Prof. Arthur Riedel, nº 275, no Anfiteatro da Unidade José de Filippi do Campus Diadema,
reuniram-se os Senhores Conselheiros da Congregação do Instituto de Ciências Ambientais,
Químicas e Farmacêuticas / Conselho de Campus da UNIFESP - Campus Diadema, sob a
presidência da Profª. Dra. Virginia Berlanga Campos Junqueira. Estiveram presentes os
conselheiros: Virginia Berlanga Campos Junqueira, Marlete Pereira Meira de Assunção, André
Luiz Vettore de Oliveira, Ana Luisa Vietti Bitencourt, Newton Andreo Filho, Jean Carla Viana
Moura, Marian Ávila de Lima e Dias, Carlos Eduardo Ribeiro, Marilena Aparecida de Souza
Rosalen, Mauro Aquiles La Scalea, Romilda Fernandez Felisbino, Fernanda Ferraz Camilo,
Alexandre Keiji Tashima, Cristiane Reis Martins, José Eduardo de Carvalho, Fábio Ruiz Simões,
Graziela Gallego Bianco, Cláudio Gomes Salles, Everaldo Dias Amorim, Isabel Cristina Milani,
Patricia Silva Oliveira, Sandra Pinto de Freitas, Nadja Simões Magalhães (suplente – Prof. Dr.
João Miguel B. Alexandrino), Nilson Assunção (suplente – Profa. Dra. Lilian), Fábio Perazzo
(suplente – Prof. Dr. Norberto Sanches Gonçalves). Justificaram ausência os membros: Douglas
Alves Cassiano – Vice-Diretor do Campus Diadema, Etelvino José H. Bechara – Professor Titular,
Gerson C. Klein – Aluno de Graduação, João Miguel B. Alexandrino, Lilian Fernandes, Marcelo
Nogueira Rossi, Norberto Sanches Gonçalves. Acusadas as faltas de: Andréa Mariana da Silva,
representante dos Alunos de Graduação, Luís Otávio Junqueira, aluno de Graduação, Michele G.
de Souza Corrêa, aluna de Pós-Graduação e Murillo Consoli Mecchi, aluno de Pós-Graduação.
Tendo os senhores conselheiros assinado o livro de presença e, constatando-se quorum com 25
(vinte e cinco) presentes, a Profª. Dra. Virgínia iniciou a reunião comunicando a visita do Prof. Dr.
Walter Manna Albertoni (atual Reitor da Universidade Federal de São Paulo), e em seguida
apresentou os seguintes INFORMES: 1) Relatório de Distribuição de Espaço – Conforja I e II:
distribuiu o Relatório de Distribuição de Espaço – Conforja I e II, contendo os pedidos de espaço.
Informou que o Grupo de Trabalho irá se reunir para estudar a possibilidade do aumento de área; 2)
Adequação Elétrica dos Laboratórios de Pesquisa: comunicou que está sendo feita a adequação
elétrica dos Laboratórios de Pesquisa da Unidade José de Filippi. Acrescentou que já foram
diagnosticados os problemas nas salas e que a Reitoria da universidade concordou em financiar o
projeto. Acrescentou ainda, que, em aproximadamente 1 (um) mês, os laboratórios já estarão em
condições de serem utilizados. 3) Alocação do Grupo de Catálise: comunicou que a Profa. Dra.
Romilda Fernández Felisbino, junto com outros pesquisadores, estão com um laboratório previsto
para a Unidade do Conforja I, porém, como trabalham com sistemas gasosos, que requerem
cilindros de gases, esta solicitou, através de uma carta, que fosse feita uma alocação do grupo em
um dos laboratórios da Unidade José de Filippi. 4) Levantamento de Carga Horária do Campus:
comunicou, também, que recebeu do Prof. Dr. André Vettore e Profa. Dra Marlete Meira, uma
carta, enumerando pontos relevantes para a uniformização dos dados coletados previamente para a
contagem das cargas horárias e informou que irá encaminhá-la à Câmara de Graduação para que,
junto com essas sugestões, possam ser apresentadas as propostas nas próximas reuniões do
Conselho. 5) Nomeação da nova Secretária Executiva: apresentou a nova Secretária Executiva,
Andréia Cristina de Oliveira, recém empossada, informando a todos que esta ficará responsável
pelas atas da Congregação do Campus, das Comissões dos Cursos e da Câmara de Graduação,
visto que as mesmas precisam ser lavradas por uma secretária. O Prof. Dr. Nilson lembrou a todos
que as atas das Comissões de Pós-Graduação não têm sido lavradas. A Secretária Executiva Jean
Carla justificou que a sobrecarga de trabalho tem dificultado o lavramento das atas. A Profa. Dra.
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Virgínia informou, também, que as atas serão disponibilizadas ao grupo antes das próximas
reuniões para que possam ser aprovadas. 6) Atualização das Atividades do GT: O Prof. Dr.
Mauro Scalea expôs os informes acerca do GT Colégio-Técnico. Acrescentou que, no lugar do
Prof. Dr. Etelvino, este passou a coordenar os trabalhos referentes ao GT desde o final do ano de
2010. Informou que a criação dessa Escola Técnica obteve o apoio da prefeitura, e mesmo não
havendo a participação da Fundação Florestan Fernandes, os trabalhos continuarão a ser
executados. O Prof. Dr. Mauro apresentou o nome dos membros que compõem o Grupo de
Trabalho, sendo estes: Prof. Dr. André Amaral Bianco, Prof. Dr. Etelvino Bechara, Profa. Dra.
Lígia Azzalis, Profa. Dra. Luciana Farias, Profa. Dra. Marian Ávila, Profa. Dra. Marilena Rosalen,
Prof. Dr. Mauro Scalea, as Servidoras Técnico-Administrativas Yara Coletto e Telma Santos.
Acrescentou ainda, que é um projeto ligado ao curso de Licenciatura e que os docentes: Romilda
Fernández e Reginaldo Meloni se prontificaram a fazer parte da Comissão deste GT. Em seguida o
professor propôs uma votação para que se pudesse aprovar a integração desses dois membros à
Comissão do GT Colégio-Técnico. A Profa. Dra. Virgínia, com o consenso dos demais presentes,
autorizou a votação. Esta foi aprovada com 1 (uma) abstenção da Profa. Dra. Nadja Magalhães. Em
seguida o Prof. Dr. Mauro informou que irá transferir a coordenação do projeto ao Prof. Dr.
Reginaldo Meloni. A Profa. Dra. Virgínia informou que a prefeitura de Diadema está classificada
como um dos municípios que irá receber autorização do MEC para a implantação do Ensino
Médio. A professora falou, também, sobre a evasão de alunos do Ensino Médio, enquanto
responsabilidade do Estado, motivada pela falta de estrutura, rodízio de professores, entre outros
fatores. Reforçou que, com a melhora no Ensino Fundamental, o município de Diadema contará
com a possibilidade de ter suas próprias escolas de Ensino Médio. Desta forma, o Colégio de
Aplicação não apenas coloca os cursos de Licenciatura em posição importante dentro do Campus,
como faz uma relação de muita relevância junto à prefeitura. A Profa. Dra. Romilda Fernández, a
fim de complementar sua inserção na Comissão do GT Colégio- Técnico, comunicou seu interesse
em relacionar o ensino com a área tecnológica, motivo pelo qual tomou a decisão de participar da
Comissão. 7) Aprovação da ata: A Profa. Dra. Virgínia apresentou a ata da reunião do dia 10 de
junho de 2011, da Congregação/Conselho de Campus, que foi aprovada por unanimidade, com
ressalva do Prof. Dr. Fábio Perazzo, que alegou estar presente na reunião, como suplente; a Profa.
Dra. Graziela Gallego Bianco à linha 34, solicitou correção da escrita “Química Orgânica para
Química Inorgânica” e às linhas 162 e 227, solicitou correção da escrita “Química por Física”; a
Técnica em Contabilidade Isabel solicitou revisão na linha 58, alegando haver ambiguidade na
frase, devido à ausência de um ponto final. A Secretária Executiva Jean Carla alertou quanto ao
tempo verbal na qual foi redigida a ata. 8)Informes dos Departamentos: A Profa. Dra. Marlete
comunicou que a distribuição dos 12 (doze) computadores está em andamento e que,
provavelmente, esse processo será finalizado no mês de setembro. O Prof. Dr. André Vettore
comunicou a entrada de uma nova docente no Curso de Ciências Ambientais e a abertura de
concursos na área de Livre Docência para o próximo ano. O Prof. Dr. André também fez uma
observação quanto à reabertura de um concurso, anteriormente chamado de Diagnóstico
Laboratorial de Doenças Infecciosas e Parasitárias, cuja professora foi aprovada e não assumiu.
Esclareceu que, devido a um equívoco quanto ao nome da vaga, um novo concurso será aberto com
o nome de Parasitologia Humana, a fim de evitar novos equívocos. A Prof. Dra. Marlete informou
que o Departamento de Ciências Exatas e da Terra, conta com a participação do Prof. Dr. Paulo
Minarini, que foi eleito Vice-coordenador do Departamento de Ciências Exatas e da Terra.
Informou, também, que no departamento há uma professora pleiteando a Livre Docência. Em
relação ao Regimento Geral a Profa. Dra. Virgínia comunicou que ainda não foi aprovado,
portanto, não será possível seguir a regra nova, e que a partir dele as comissões serão
responsabilidade da Congregação. Informou que pediu à Profa. Dra. Laura que reunisse os grupos,
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e a partir da documentação que será aprovada no Regimento Geral, começasse a trabalhar no
Regimento Interno do Instituto. Em seguida a Profa. Virgínia convidou o Prof. Dr. Walter Manna
Albertoni e o Prof. Dr. Nildo Alves para comporem a mesa. O Prof. Dr. Albertoni falou da
importância dos regimentos internos de cada unidade e acrescentou que, atualmente, estão sendo
trabalhadas as normatizações. O Prof. Dr. Albertoni elogiou e enfatizou a importância das atas, dos
registros, bem como as correções e suas aprovações. Comunicou que serão criados 71 mil novos
cargos para as Universidades Federais. Comunicou, também, que a Presidente da República, junto
ao Ministério da Educação, anunciaram o Programa Expansão II, que contempla tudo o que já
havia no Programa Expansão I e também no Projeto Reuni. Falou também da intenção de se formar
uma Pró-Reitoria de Planejamento que cuide da inserção de novos cursos, do acompanhamento
desses cursos, que estabeleça uma ligação entre a Reitoria e a Pró-Reitoria de graduação e que
garanta uma filosofia de formação de curso. O Prof. Dr. Walter Albertoni acrescentou ainda, que
pretende levar como proposta para o Programa Expansão II, a criação de outros cursos que poderão
ser implantados no Campus Diadema, a criação do Instituto do Mar, na baixada santista, a criação
da Escola de Direito, no Campus São Paulo, o novo campus de Embu das Artes e a abertura de
uma unidade na Zona Leste. Comentou, também, a respeito da Internacionalização do Ensino nas
Universidades Federais, com o oferecimento de 75 mil bolsas de estudo para o exterior, dentre as
quais, tem a Unifesp como uma das universidades contempladas. O Prof. Albertoni, passou a
palavra ao Prof. Nildo Alves, a fim de que este pudesse falar a respeito da Secretaria de Gestão
Acadêmica. O Prof. Dr. Nildo Alves fez explanações acerca dos princípios que regem a Secretaria
de Gestão Acadêmica, sendo um deles a criação de um projeto, cujo objetivo visa estabelecer
critérios para tornar a Unifesp uma universidade de competitividade internacional. O segundo
princípio consiste em propostas estratégicas a respeito de um possível Programa de Expansão III,
implantando na Unifesp, cursos relacionados à área de Artes, a fim de torná-la, de fato, uma
universidade plena. O professor enfatizou que um dos objetivos da Secretaria de Gestão Acadêmica
é investir em áreas que sejam estrategicamente boas, tanto para a Universidade quanto para o
Brasil. O Prof. Dr. Walter Albertoni, voltou a falar que as cinco universidades contempladas
(Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Unifesp e Viçosa), receberão prioridades nos
investimentos. A Profa. Dra. Cristina Reis perguntou ao Reitor se o Campus de Osasco e Santo
Amaro já estavam no Programa de Expansão I. O professor respondeu que tem como plano
implantar um curso diferenciado na área de Direito no Campus Santo Amaro. Acrescentou que não
planeja mudanças para o Campus Osasco. A Profa. Dra. Graziela pediu ao Reitor que interferisse
na situação dos docentes, na melhora de salários, em uma carreira que possibilite trabalhar em
pesquisa, extensão e graduação. O Prof. Dr. Albertoni afirmou que há apoio aos docentes e que já
está havendo negociações a respeito. O Prof. Dr. André Vettore agradeceu a presença do Reitor no
Campus Diadema e questionou quanto ao tipo de infraestrutura necessária para se começar um
curso. O Prof. Dr. Albertoni respondeu que há um processo burocrático e de infraestrutura que
demandam tempo. O Prof. Dr. André Vettore perguntou ao Prof. Dr. Nildo quais foram as áreas
contempladas para o Campus Diadema. O Prof. Dr. Nildo, primeiramente, esclareceu que os
Campi Diadema, Santos e Guarulhos foram abertos sem infraestrutura completa, por isso, hoje
funcionam em prédios alugados. Por conta disso, a prioridade é que se comece a colocar o projeto
em prática, desde que haja infraestrutura total. Em resposta à pergunta do Prof. Dr. André, o
professor Nildo disse que, dentre as propostas que existem para o Campus Diadema, o curso de
Física já possui projeto aprovado. De acordo com o Prof. Dr. Nilton, os demais cursos constam no
PDI. O Prof. Dr. Alexandre questionou sobre as perspectivas do MEC em relação às vagas de
professores substitutos. O Reitor alegou que as expectativas são positivas, porém, acredita que as
vagas podem ser liberadas aos poucos. A Profa. Dra Marlete perguntou ao professor e reitor da
universidade, como esta se preparou e continua a se preparar para a chegada de novos docentes
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com relação aos procedimentos que são exigidos e que não são adequados as suas áreas de atuação.
Perguntou também a respeito do planejamento e da necessidade quanto ao aumento da oferta de
bolsas de extensão para os docentes e em relação ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, que não
foi adaptado à realidade docente. O Prof. Albertoni afirmou que todo o processo a que a professora
se refere já está em andamento e que haverá um encontro, onde todos poderão se reunir e levantar
sugestões para a elaboração de normatizações. A Profa. Dra. Romilda perguntou ao Prof. Dr.
Albertoni se há algum trabalho sendo feito em relação à Universidade Aberta. O professor
informou que na última Reunião Ordinária do Consu, foi criada uma Secretaria que irá contribuir
para a inserção de cursos à distância. Comunicou que já está sendo montada uma Comissão, com
representantes de todos os Campi, para desenvolver o trabalho relacionado com a Educação à
Distância. Em seguida a Profa. Dra. Virgínia retomou a aprovação da consolidação do Campus,
informando que a universidade conta com 55 vagas oferecidas pelo Projeto Reuni, porém, faltam
21 cargos para que se possa consolidar o Campus, o que totaliza a necessidade da contratação de 76
docentes. Acrescentou que houve um grande número de solicitações para o curso de Ciências
Ambientais e Ciências Biológicas. Deixou claro que todos os projetos enviados, referentes à área
construída, edital de docentes, de servidores, entre outros, deverão ser discutidos nas reuniões da
Congregação antes de serem enviados ao CG. Na intenção de discutir melhor esse assunto, a
professora propôs uma reunião extraordinária. A Profa. Dra. Graziela perguntou à Profa. Dra.
Virgínia por que as vagas de Química não constavam no documento e questionou e questionou a
Profa. Dra. Marlete sobre o encaminhamento realizado. A Profa. Dra. Virgínia justificou que não
havia solicitação específica para aquele setor. A Profa. Marlete explicou que os pedidos do
Departamento de Ciências Exatas e da Terra entregues na Diretoria Acadêmica são aqueles que
foram entregues pelos Chefes de Setores em atendimento à carta do Prof. Miguel Jorge. A Profa.
Marlete explicou que houve dois momentos para pedidos de vagas: no primeiro momento houve o
pedido feito para atender a carta do Pró-Reitor de Graduação Prof. Miguel Jorge encaminhada pela
Diretoria Acadêmica em 22/12/2010 e, no segundo momento, o pedido para a discussão das 55
vagas REUNI para professores substitutos atendendo o procedimento sugerido pela Câmara de
Graduação e aprovado pelos membros da Congregação. A Profa. Dra. Ana Luísa esclareceu que
houve equívoco na solicitação das vagas para o curso Ciências Ambientais, sendo que o curso
solicitou 17 e não 14 vagas. A Profa. Dra. Ana Luísa solicitou averiguação dos números. A Profa.
Dra. Virgínia informou que todos os documentos já estão na secretaria, liberados para quaisquer
consultas e que, para qualquer erro, será providenciada a correção. A Profa. Dra. Virgínia sugeriu,
por fim, que os membros do Conselho indicassem dois ou três docentes para refazer o documento
referente às solicitações de vagas. Ficou acordado entre os docentes que, na próxima segunda-feira,
às 9 horas, a Profa. Dra. Ana Luísa, Profa. Dra. Graziela e Prof. Dr. Newton, se reunirão para
analisar os devidos documentos para, então, apresentá-los na próxima reunião da
Congregação/Conselho de Campus. A Prof. Dra. Virginia informou que não seriam aceitas
inclusões de novas solicitações. Em seguida a Profa. Dra. Virgínia voltou a falar sobre o GT –
Distribuição de Espaço e propôs que fosse feita uma votação em que fossem eleitos 5(cinco)
docentes representantes, porém, em virtude do grande número de ausências injustificadas, a
professora, a pedido do Prof. Dr. André Vettore, concordou em manter todos os candidatos na
lista, lembrando que serão excluídos os que contarem com 3 (três) ausências injustificadas. Após a
concordância de todos os presentes, a Profa. Dra. Virgínia leu os nomes de todos os candidatos
listados, sendo eles: Adriana Karla C. Amorim Reis, Amedea Barozzi Seabra, Ana Paula de
Azevedo Marques, Anna Cecília Venturini, Daniela Gonçales Rando, Fábio Kummrow, Isis
Machado Hueza, Ji Il Kim, Juliana Gardenalli de Freitas, Rafael Carlos Guadagnin, Rosangela
Calado da Costa, Samantha Koehler, Suzete Maria Cerutti. A Profa. Cristina Reis e o Prof. André
Vettore pediram esclarecimentos quanto ao funcionamento dos GTs. A Profa. Dra. Virgínia alegou
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que há dificuldades em reunir os representantes dos GTs, e sendo assim, em nome da Congregação,
convocou os coordenadores de todos eles a comparecem na próxima reunião da Congregação e
expor os resultados do trabalho que tem sido feito. Sua decisão foi aceita por todos os presentes. O
Servidor Cláudio esclareceu a todos que, embora não tenha havido a possibilidade de se reunir, o
trabalho está sendo feito. A Técnica em Contabilidade Isabel Cristina questionou o caráter
emergencial da contratação dos Servidores Técnicos Administrativos. A Profa. Virgínia informou
que a contratação dos servidores será feita pela reitoria e não mais pelo departamento do RH e
acrescentou, também, que serão repostos com prioridade os servidores que saíram do Campus. 9)
Informes da Diretoria Administrativa: A Profa. Dra. Virgínia comunicou a todos a substituição
da Diretora Administrativa do Campus Diadema, pela Sra. Sandra. Informou que em breve a nova
Diretora Acadêmica irá comunicar a quem foi passado o trabalho que era exercido por ela. A
Assistente Administrativa, Isabel, questionou o Prof. Dr. Walter Albertoni quanto à reposição dos
Servidores Técnicos. O professor justificou que sempre que houver a possibilidade, os servidores
serão repostos. Acrescentou também que, todas as vezes que tomou conhecimento formal da
necessidade de Servidores Técnicos, procurou supri-la. A Profa. Dra. Virgínia informou a
redistribuição da Técnica em Assuntos Educacionais Telma Santos, e que para substituir sua vaga
será enviado um Pedagogo, embora a Diretoria Acadêmica tenha manifestado formalmente a
necessidade de outra Técnica em Assuntos Educacionais, um Arquiteto ou um Engenheiro. Para
finalizar, o Prof. Dr. Walter Albertoni, aproveitou a oportunidade, visto que a Unifesp avança no
sentido de se tornar uma universidade plena, para comunicar algumas formalidades que se fazem
necessárias, como o uso de becas e medalhões. Em seguida, o Prof. Dr. Walter Manna Albertoni,
Reitor da Universidade, homenageou à Profa. Dra. Virgínia, Diretora Acadêmica /Diretora do
Campus Diadema entregando-lhe o medalhão. Para finalizar a reunião a professora fez questão de
deixar marcado dizendo que, “cumprir as nossas metas é a atividade mais importante do Campus”
e pediu a colaboração de todos. Encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e, para
constar, eu Andréia Cristina de Oliveira, secretária, lavrei a presente ata que, será assinada por mim
e pela Profª. Dra. Virgínia Berlanga Campos Junqueira.

Profª. Dra. Virginia Berlanga Campos Junqueira
Diretora Acadêmica
UNIFESP Campus Diadema

Andréia Cristina de Oliveira
Secretária Executiva

Rua Prof. Arthur Ridel, 275 - Bairro Eldorado - Diadema-SP - CEP: 09972-270
Tel.:+55 11 3319-3300 Fax: 4043-6428

