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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS / CONSELHO DE
CAMPUS, REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2014.
Ao quinto dia do mês de agosto do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Diadema, à Rua
São Nicolau, 210, no Anfiteatro da Unidade José Alencar 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 do
Prof. Dr. Sergio Stoco – Diretor acadêmico pro tempore do Campus. Estiveram presentes os
conselheiros: Eliane Rodrigues – coordenador de Ciências Ambientais; Everaldo Amorim –
representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Flamínio de Oliveira Rangel –
Chefe de Departamento (DCET); Giovani Foltran – representante discente; Ileana G.S. de
Rubió – Chefe de Departamento (DCB); Jean Carla V. Moura - representante dos Técnicos
Administrativos em Educação; João Carlos Alves Duarte – representante dos Técnicos
Administrativos em Educação; João M. B. Alexandrino – representante dos Professores
Associados Adjuntos; Karin Argenti Simon – coordenador Ciências Biológicas; Luciana C.
Caperuto – representante da Comissão Permanente do Espaço Físico; Maria Fernanda S.S.
Mattos – representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Marilena Apª Rosalen –
coordenadora da Câmara de Graduação; Marlei R. Scariot – coordenadora de Engenharia
Química; Miriam Uemi – coordenadora do Ciclo Básico; Paulo R. R. Minarini – coordenador
de Farmácia; Reginaldo Meloni – coordenador de Licenciatura; Romilda F. Felisbino –
coordenadora da Extensão; Sinara Aparecida Farago de Melo – Diretora Administrativa;.
Suplentes: Cristina Nordi; Daniel da Costa, Luciano Caseli; Sergio Pereira. Ausências
justificadas: Carla Máximo Prado - coordenadora de Pós-graduação em Biologia Química;
Dário Santos Junior – representante dos Professores Associados Adjuntos; Décio Luis
Semensatto Junior – coordenador de Pós-Graduação em Análises Ambientais Integradas;
Daniela F. Furazi– representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Juliana dos
Santos Oliveira – representante da Secretaria Acadêmica; Suzete Ceruti – coordenadora da
Câmara de Pós-Graduação ;Tereza Martins - coordenadora de Pós-Graduação em Ciências e
Tecnologia da Sustentabilidade. Ausentes: Elaine Cristina Valereto – representante discente;
Etelvino Bechara – professor titular; Graziela Bianco – representante dos Professores
Associados Adjuntos; Heron D. Torres – coordenador de Química e Química Industrial; João
Pedro B. Militão – representante discente; João Valdir Comasseto – Professor Titular;
Marielle Schneider- coordenadora de Pós- Graduação em Ecologia e Evolução; Norberto
Gonçalves – representante dos Professores Associados Adjuntos; Renata R. Tonelli –
representante dos Professores Associados Adjuntos;Virgínia Berlanga C. Junqueira –
Professora Titular. Tendo os senhores conselheiros assinado o livro de presença e constandose quorum, Prof. Dr. Sergio Stoco iniciou a reunião. EXPEDIENTE: Informes da Diretoria
Acadêmica: PDI(2016-2020): Prof. Dr. Sergio Stoco informou que a Pró-Reitoria de
Planejamento enviou formulário de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional
para preenchimento (enviado a todos) e que Prof. Dr. Ésper, Pró-Reitor de Planejamento, virá
ao campus fazer apresentação sobre o assunto. Possivelmente, acrescentou, será criada agenda
para atender essa demanda, sendo a data limite para apresentação do diagnóstico 15 de
dezembro. Novo site da universidade: informou que está em andamento a criação do novo
portal da Unifesp cujo lançamento está previsto para 1° de outubro. Prof. Dr. João
Alexandrino, tendo participado de reunião na Reitoria sobre o assunto, comentou alta
qualidade do novo portal, mas em referência ao conteúdo constatou haver certo atraso e que
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será necessária uma agenda para se pensar e organizar o site. Informou que o novo site será
destinado ao público externo, ou seja, o objetivo primeiro é o público externo e não interno.
Acrescentou que o campus terá de apresentar uma página inicial que o descreva. Prof. Dr.
Flamínio sugeriu levantamento de demandas relacionadas a canais de comunicação, sugerindo
que haja discussões sobre políticas de comunicação. Assinatura Fapesp: no último Conselho
de Pós-Graduação e Pesquisa, revogou-se determinação de que termos de outorga FAPESP
fossem assinados diretamente pela Pró-Reitoria, recuperando assinatura desses documentos
pela direção dos campi. Prof. Dr. Sergio informou que ainda não foi enviado comunicado,
reorganizando os trâmites, pelo fato de não se ter publicada a resolução e por se estar
estabelecendo fluxo para organização dos trâmites, esclarecendo que será: da câmara de PósGraduação, cabendo-lhe controle de infraestrutura, para a direção. III Festival do Livro e
Leitura de Diadema (de 25 a 27 de setembro): informou que haverá feira do Livro em
organização conjunta com o município, sendo momento de integração entre o campus e os
munícipes. Prof. Dr. Sergio solicitou aos docentes que estimulem a participação discente no
evento. Congresso Unifesp – teses: Prof. Dr. Sergio informou que as teses propostas pelo
campus conseguiram números significativos de assinaturas, agradeceu e comentou que ainda
há que se escolher delegados para o congresso, solicitando a todos que continuem
participando. Oficina de Planejamento (09 e 12 de setembro): Informou se tratar de uma
oficina destinada aos TAEs, objetivando coletar visões e dificuldades que os técnicos
possuem e a partir de então articular plano de ação, visando reorganização administrativa.
Informe de Departamento: Profa. Dra. Ileana informou que o conselho do DCB sugeriu que
seja organizado um congresso de dois dias, ainda em 2014, sem atividades docentes, para que
seja discutida a reorganização acadêmica do campus e que deveria ser planejado junto com a
agenda da nova diretoria que pretende organizar o Plano de desenvolvimento institucional
(PDI) e PPI (do campus) e que isso poderia ser pensado no início das discussões, visto que a
organização do campus faz parte do PDI. ORDEM DO DIA: Ata de 05 de agosto: aprovada
com duas abstenções e com ressalva da Profa. Dra. Miriam. Ata de 15 de agosto: aprovada
com duas abstenções e com ressalva da Profa. Dra. Miriam. Afastamento do país - prof.
Thiago André Moura : referendado por unanimidade o afastamento (período: novembro de
2014 a outubro de 2015); Afastamento do país - prof. Eliana Rodrigues: referendado com
uma abstenção o afastamento (período janeiro de 2015 a junho de 2015). Redistribuição
Prof. Dr. Dennis Fernandes A. Bessada em permuta com o Prof. Dr. Anderson Augusto
Ferreira (processo 020064/2014): aprovado por unanimidade; Convênio – Prof. Werner:
Prof. Dr. Sergio Stoco comentou brevemente trâmites realizados para encaminhamentos do
pedido, informando que recentemente entrou em vigor documentos (Circular 018/2014 e
Resolução 103 do Consu de 11/06/14) determinando que a natureza dos convênios tem de ser
discutida no Conselho do Departamento e na Congregação que é onde se observará a
relevância e a integração do projeto com os projetos institucionais do campus e que, após isso,
terá de ser encaminhado para o setor de convênio e procuradoria, ou seja, explicou que o fato
de a congregação aprovar a relevância do convênio não necessariamente implica a aprovação
do projeto, posto que ainda passará por outras instâncias e então, quando cumpridas todas as
etapas, assinado pela Reitora. Comentou necessidade de se instituir política de convênios.
Após manifestações dos inscritos, parabenizando e interrogando Prof. Dr. Werner, este
esclareceu que o espaço a ser utilizado para desenvolvimento do projeto será fora do campus e
informou que quem se interessar poderá participar. Em relação à contrapartida, Prof. Dr.
Sergio reforçou que para toda alteração relacionada à infraestrutura é necessário que o
pesquisador preencha um formulário junto ao setor de infraestrutura (Engenharia), chamado
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DOD (Documento de Oficialização de Demandas, disponibilizado na página da Pró-Reitoria
de Planejamento), ferramenta que objetiva assegurar que o que está sendo solicitado estará
adequado à infraestrutura que será oferecida como contrapartida/apoio. O representante dos
TAEs, João Duarte, comentou que em 2011 foi elaborada uma cartilha relacionada a
convênios e que poderia recuperar esse material dispondo-se a repassá-lo a quem se
interessar. Ainda em relação ao assunto convênios, após manifestações sobre
estabelecimentos de fluxos que organize a questão, Prof. Dr. João Alexandrino, comentou
carência do campus de ferramentas para gerir-se, comentando potenciais de serviços que
podem ser oferecidos para a comunidade, sendo preciso criar uma organização para
desenvolver caminhos que contribuam para o desenvolvimento da instituição. A diretora
administrativa Sinara comentou que, com o apoio da diretoria acadêmica, será criado o
Escritório do pesquisador para prestar auxílio no que se refere à parte burocrática inerente a
projetos de pesquisas. Prof. Dr. Sergio reforçou necessidade de se criar política de convênios
bem como política de Extensão. Em seguida colocou-se em votação convênio do Prof. Dr
Werner: aprovado por unanimidade. Dissolução do Ciclo Básico: Profa. Dra. Marilena
informou que o objetivo da dissolução é separar o bloco de disciplinas que atualmente
compõe o Ciclo Básico, possibilitando maior autonomia a cada comissão de curso para inovar
seu projeto pedagógico e sua matriz curricular de acordo com a especificidade de cada curso,
esperando-se, desta forma, também a diminuição do índice reprovações, o que foi endossado
por comentários de docentes que lecionam no ciclo básico bem como de sua coordenadora
Profa. Dra. Miriam Uemi. A congregação aprovou por unanimidade a dissolução do Ciclo
Básico. Reunião da troca de áreas: Prof. Dr. Sergio informou que o item foi colocado na
pauta prevendo-se possíveis encaminhamentos para aprovação da congregação oriundos de
reunião com Uniforja ocorrida na última quarta-feira, mas que até aquele momento não houve
encaminhamentos a serem feitos, adiantando que o assunto voltará à congregação
oportunamente. Reorganização da Câmara Técnica de Extensão: Profa. Dra. Romilda
comentou que tem havido grande número de desligamento dos membros Câmara Técnica de
Extensão e que ante essa situação buscou-se o regimento da Câmara para nortear
procedimento a serem tomados e então se percebeu haver dois regimentos distintos, um
aprovado pela procuradoria e outro de procedência não sabida, pedindo auxílio à congregação
para resolver a questão. Diante do exposto, Prof. Dr. Sergio comentou que fará pesquisa para
saber qual regimento está vigente. Prof. Dr. João Alexandrino, em nome da nova gestão,
comentou importância da Extensão, sendo essencial para o projeto do campus, afirmando que
apoiará a reestruturação e o fortalecimento da Câmara Técnica de Extensão. Acrescentou que
se pretende propor a todos agenda, objetivando resolução de pequenos problemas para tentar
resolver e encaminhá-los a fim de dar confiança a todos de que o campus pode funcionar,
pensando-se também na visão do futuro, o que faz parte do planejamento. Prof. Dr. Flamínio
sugeriu ação anual de Extensão do campus, citando como exemplo a ação Unifesp na praça, o
que possibilitaria interação com o município. Profa. Dra. Romilda comentou também a
importância de iniciativa de abertura da Unifesp à comunidade de Diadema, sugerindo que o
campus pensasse no projeto visita Unifesp. O servidor Sergio Pereira sugeriu proposição
futura de parceria para compartilhamento de experiências entre as universidades Federais e os
Institutos Federais do ABC. Após comentários, colocou-se em votação a proposta de
desenvolvimento do projeto Unifesp na praça e do projeto Visita à Unifesp, sendo ambos
aprovados por unanimidade. Em seguida, Prof. Dr. Newton comentou importância de se dar
continuidade a encaminhamentos que venham possibilitar a organização e concretização das
duas ações propostas. Projeto Muro de arrimo e caixa d`água: Prof. Dr. Sergio explicou
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que embora haja exigência de que se passe na congregação, por se tratar de ato administrativo,
inclusive, em relação ao muro, tratando-se de caso de risco iminente, não caberia à
congregação aprovar ou não a obra e sim acompanhá-la. Reforçou que as providências são
administrativas. A diretora administrativa ratificou que determinadas decisões não podem ser
aguardadas quando requerem providências imediatas. Após esclarecimentos, aprovou-se a
questão por unanimidade, ficando o compromisso da direção administrativa em trazer as
informações sobre licitações que serão feitas para andamento da obra bem como sobre
financiamento e apoio da reitoria para a realização do projeto. Oficina de planejamento
(TAEs) - suspensão de aulas em 09 e 12 de setembro: aprovada suspensão de aulas práticas
nos dois dias em que será realizada a oficina, sendo que as outras atividades serão mantidas
desde que considerando o fechamento dos setores, das secretarias e das divisões. O Prof. Dr.
Sergio Stoco agradeceu a presença de todos. Portanto, eu, Débora Fernanda Corrêa Roggiero,
Secretária Executiva do Campus, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Prof.
Dr. Sergio Stoco – Diretor acadêmico pro tempore.

Prof.Dr Sergio Stoco
Diretor Acadêmico pro-tempore
UNIFESP Campus Diadema

Débora Fernanda Corrêa Roggiero
Secretária Executiva
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