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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS /
CONSELHO DE CAMPUS, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2014.
Ao décimo dia do mês de outubro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Diadema, à
Rua Artur Riedel, 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 do Prof. Dr. João Miguel de Barros Alexandrino – Diretor
acadêmico do Campus. Estiveram presentes os conselheiros: Carla Máximo Prado –
coordenador de Pós-Graduação em Biologia Química; Daniela Foppa Furazi –
representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Décio Luis Semensatto
Junior – coordenador de Pós-Graduação em Análises Ambientais Integradas; Everaldo
Amorim – representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Flamínio de
Oliveira Rangel – Chefe de Departamento (DCET); Giovani Mieto Foltran –
representante discente; Ileana G.S. de Rubió – Chefe de Departamento (DCB); João
Carlos Alves Duarte – representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Karin
Argenti Simon – coordenador Ciências Biológicas; Maria Fernanda S.S. Mattos –
representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Miriam Uemi –
coordenadora do Ciclo Básico; Newton Andreo Filho – vice-diretor acadêmico; Suzete
Ceruti – coordenadora da Câmara de Pós-Graduação. Suplentes: Fábio Kummrow;
Luciano Caseli. Ausências justificadas: Dário Santos Junior – representante dos
Professores Associados Adjuntos; Jean Carla V. Moura - representante dos Técnicos
Administrativos em Educação; Luciana C. Caperuto – representante da Comissão
Permanente do Espaço Físico; Marilena Apª Rosalen – coordenadora da Câmara de
Graduação; Paulo R. R. Minarini – coordenador de Farmácia; Sinara Aparecida Farago
de Melo – Diretora Administrativa; Tereza Martins – coordenadora de Pós-Graduação
em Ciências e Tecnologia da Sustentabilidade. Ausentes: Elaine Cristina Valereto –
representante discente; Eliana Rodrigues – coordenadora de Ciências Ambientais;
Etelvino Bechara – professor titular; Fabiana Perrechil Bonsanto – coordenadora de
Engenharia Química; Graziela Bianco – representante dos Professores Associados
Adjuntos; Heron Domingues Torres – coordenador de Química e Química Industrial;
João Pedro B. Militão – representante discente; João Valdir Comasseto – Professor
Titular; Marielle Schneider – coordenadora de Pós-Graduação Ecologia e Evolução;
Norberto Gonçalves – representante dos Professores Associados Adjuntos; Reginaldo
Meloni – coordenador de Licenciatura; Romilda F. Felisbino – coordenadora da
Extensão; Renata R. Tonelli – representante dos Professores Associados Adjuntos;
Virgínia Berlanga C. Junqueira – Professora Titular. Tendo os senhores conselheiros
assinado o livro de presença e constando-se quorum, Prof. Dr. João Alexandrino iniciou
a reunião: EXPEDIENTE: Prof. Dr. João Alexandrino comentou que, devido às
eleições para diretores acontecidas em alguns campi, iniciou-se discussões sobre
paridade nas representações e nas votações, sendo assunto a ser discutido no Congresso
Unifesp, adiantando que em algum momento, possivelmente após o congresso, esse
assunto será discutido no CONSU, antecipando-se em dizer da importância de se
discutir esse assunto por meio de assembleia no campus para aprofundar a discussão.
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Comentou suas impressões sobre última reunião de gestores, a qual contou com a
participação de membro do Tribunal de Contas da União e de integrante do MEC da
área de Planejamento e de Orçamento, na qual entendeu ser preocupante a questão do
planejamento de Educação no país. Comentou que os próximos dois anos, serão
possivelmente difíceis o que impactará no contingenciamento o qual deve continuar, por
isso reforçou importância do planejamento, lembrando da necessidade de se planejar as
questão referentes às saídas de campo. ENEM/ENADE: Prof. Dr. Sergio Stoco
informou que o campus cederá espaço para aplicação do ENEM (08 de novembro e 09
de novembro) e do ENADE (23 de novembro), informando que não será possível
conciliar, no sábado (08 de novembro) as atividades teóricas do campus, as quais
estarão suspensas. Comissão Permanente de Espaço Físico/recomposição da CPEF:
Prof. Dr. Fábio Kummrow, membro da comissão, comentou que devido a inúmeros
desligamentos existem representações vagas a serem preenchidas, caso a congregação
entenda como necessária a continuidade dessa comissão. Prof. Dr. João Alexandrino
salientou a importância da CPEF sobretudo no momento presente para se fazer relatório
que permita à congregação análise mais profunda quanto à ocupação dos espaços,
permitindo se tomar decisões sobre seus usos, vendo a comissão como competente para
liderar esse processo. Além dessa atribuição, considera-a importante para que,
juntamente com outras instâncias (citando a Congregação e a Câmara de PósGraduação), possa atuar na construção da ocupação dos espaços físicos das fases do
PDInfra. Profa. Dra. Suzete esclareceu que desde 29 de maio definiu-se que fosse
formada uma comissão que trabalhasse com a Câmara de Pós-Graduação, o que foi
constituída e lembrou que essa comissão está atuando na determinação de critérios para
ocupação de espaços de pesquisa, reforçando que há duas comissões, uma ser
completada, ponto de pauta da reunião, e outra mista entre a Câmara de Pós-Graduação
e a Comissão Permanente do Espaço Físico, a qual se referiu e que somente atua na
discussão da ocupação dos espaços de pesquisa. Prof. Dr. João Alexandrino ressaltou
importância de se discutir posteriormente o funcionamento e não a existência da
comissão, salientando necessidade de se chamar eleições para ocupação dos cargos
elegíveis. Fórum PDInfra: informou necessidade de se indicar data para fórum para
discussão de cenários de médio e longo prazo. A congregação aprovou para 16 de
outubro às 14 horas. Indicação de delegados ao Congresso da Unifesp: incluiu-se como
item de pauta, a ser discutido quando da ordem do dia, para homologação de listagem
(no caso dos TAEs) e para indicação de lista de docentes. Quanto aos discentes, decidiuse delegar aos estudantes a escolha de todos os seus representantes em assembleia.
Relatório a respeito do contrato atual de gases especiais: a coordenadora do NATEP,
sra. Cristiane Gonçalves, comentou falha na utilização ata de registro de preço para
gases especiais, pois apesar de haver saldo financeiro para alguns itens da referida ata,
esta correspondia ao ano de 2011, sendo que o mais correto era essa ata ter sido
utilizada nesse mesmo ano ou no máximo até o início de 2012, e que desse intervalo de
tempo para o momento atual os cilindros terão de ser devolvidos. Caso não aconteça a
devolução a empresa cobrará o valor de cada cilindro não devolvido. Prof. Dr. Newton
solicitou envolvimento de todos na localização desses materiais para devolução. Profa.
Dra. Suzete solicitou auxílio em divulgação objetivando que os docentes tenham
responsabilidades para responder questionários a fim de que possam ser localizados
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equipamentos multiusuários, salientando que problemas relativos a esse assunto
referem-se aos equipamentos que não são da Pós-Graduação. Profa. Dra. Ileana,
comentando que questão abrange os docentes, disse que também pode encaminhar email conjunto para prosseguir com os encaminhamentos pertinentes. Informes da
diretoria administrativa: o servidor João Duarte, em nome da diretora administrativa,
ausente na reunião, informou situação sobre processo referente à execução
orçamentária, relacionado a serviço prestado por empresa de vigilância anterior (Gold
Alfa), lembrando que a universidade está respondendo subsidiariamente a ações
trabalhistas impetradas contra a referida empresa. Informes da Divisão de Tecnologia
da Informação (DTI): o chefe do DTI, sr. Everaldo Amorim, informou que será feita
auditoria, de 20 a 24 de outubro, nos computadores para verificação de softwares
instalados. ORDEM DO DIA: decidiu-se pela inversão da ordem da pauta: Aprovação
de redução de vagas para ingressante: foi discutido o assunto lamentando-se a
necessidade de redução de vagas, comentou-se problemas relacionados à retenção, à
evasão e baixo números de formandos, à lotação de laboratórios e à segurança nestes.
Lembrou-se que a medida é temporária. A direção acadêmica comentou que o campus e
a reitoria trabalharão para a normalização da situação, reforçando se tratar de medida
emergencial. Salientou-se a importância de que as distribuições dos dias de aulas
passem a ser homogêneas. Prof. Dr. João Alexandrino pediu que os coordenadores dos
cursos bem como a diretoria estejam presentes no próximo Conselho de Graduação a
fim de melhor fundamentar o pedido. Prof. Dr. Newton lembrou que terão de ser
realizadas ações para que o campus consiga se readequar para voltar ao número original
de oferta de vagas, comentando a necessidade de no mínimo mais três laboratórios, o
que está atrelado a outras questões entre elas a ações administrativas que precisarão
ocorrer, referindo-se a realocações. Informou que foi assumido compromisso na PróReitoria de Graduação de que o campus iria propor a reavaliação da situação em 2015,
sendo que se até aquele momento não houver avanços as vagas continuarão reduzidas.
Sobre a questão de segurança nos laboratórios, esclareceu que, com a redução de vagas,
consequentemente se está assumindo a impossibilidade de admissão em laboratório de
mais de 33 alunos, logo as UCs com aulas práticas também terão de ter no máximo 33
alunos matriculados. Prof. Dr. Newton considerou viável que se envie sugestão à
Câmara de Graduação no sentido de esta estudar e discutir a possibilidade de se
aproveitar o espaço criado nas salas teóricas para ocupar com possíveis retidos. Profa.
Dra. Karin comentou que faz parte das medidas a serem tomadas as restruturações dos
PPCs. A congregação aprovou por unanimidade a redução de vagas para ingressantes,
sendo que o representante dos TAEs, João Duarte, declarou favorável seu voto devido
às questões de segurança nos laboratórios. Resolução sobre promoção para classe de
Professor Titular: Prof. Dr. Décio, representante da congregação na Comissão de
Definição de Critérios para Progressão para Professor Titular, sugeriu que o assunto não
fosse deliberado na presente data devido ao esvaziamento da congregação, sugerindo
que esse assunto também fosse incluso e discutido nos conselhos de Departamentos,
uma vez que se trata de assunto específico de docentes, havendo-se que se discutir
conceitos de ponderação de valores e de questão de livre docência. A congregação
aprovou a discussão nos departamentos e posterior retomada do assunto em
congregação ordinária de novembro. Aprovação da Ata de 27/08/14: aprovada com 4
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abstenções. Aprovação da Ata de 05/09/14: aprovada com 2 abstenções. Aprovação
da Ata de 19/09/14: aprovada com 3 abstenções e com retificações da coordenadora do
NATEP, quanto a base de cálculo para uso de laboratório, e do Prof. Dr. Newton quanto
ao Projeto FINEP, ambos a serem inclusos na referida ata. Aprovação de concurso
público para professor – Área: Biologia, Subárea: Bioquímica, Biologia Celular e
Biologia Molecular: aprovada por unanimidade. Aprovação de concurso público
para professor – Área: Estatística, Subárea: Estatística aplicada à análise
ambiental: aprovada por unanimidade. Homologoção da representação suplente no
Conselho curador da FAP (Profa. Dra. Vânia Rodrigues Leite e Silva): aprovado
por unanimidade. Proposta do corpo discente sobre horário de Biblioteca e
participação na Congregação: pelo fato de a proposta referente à alteração de horário
da biblioteca ter sido retirada, discutiu-se apenas a proposta da representação e
participação discente. Prof. Dr. Newtom lembrou necessidade de ocupação dos postos já
previstos para representação discente antes de se pleitear paridade. Comentou-se que,
por se tratar de reuniões abertas, há direito a voz a todos os participantes das
congregações, aprovando-se por unanimidade convite simbólico aos representantes dos
centros acadêmicos para participarem dessas reuniões. Proposta de Plano de Trabalho
para elaboração do PDI: aprovou com 1 abstenção a proposta previamente enviada a
todos. Profa. Dra. Ileana solicitou que a direção encaminhasse ofício pedindo às
Câmaras de Pós-Graduação, de Graduação e de Extensão e também aos Departamentos
para que iniciassem reuniões, formalizando convocação para cumprimento do
cronograma proposto. Proposta de composição de Comissão de Levantamento
Patrimonial: Aprovou a seguinte composição de Comissão de Levantamento
Patrimonial: Antonio Carlos Marques, Cleibsom Carlos Alves Cabral, Cristiane
Gonçalves da Silva, Danilo Angelo Pinheiro da Silva, Mônica Marques Telles, Paulo
Hypolito, Wagner Luís Batista e um membro do CIPE a ser indicado por sua
coordenadora. Parecer da Congregação sobre minuta da Resolução para
Progressão para Professor Associado: Profa. Dra. Ileana propôs que seja feito um
pedido para que se forme uma comissão, caso não haja ainda, com representantes dos
campi para avaliação da minuta. Aprovou-se a discussão nos departamentos e a
transferência do item para congregação ordinária de novembro. Orçamento
Institucional - discussões realizadas e encaminhamentos do campus: Aprovou,
como orientação para ser levada à Comissão de Orçamento Institucional, o apoio às
teses enviadas ao Congresso Unifesp sobre orçamento participativo e redistribuição do
orçamento Unifesp. Formalização de nomeação da coodenação do CIPE: Aprovou,
com uma abstenção, a nomeação de coordenação do CIPE (Profa. Dra. Miriam Uemi).
Aprovação de redistribuição da Profa. Dra. Marlei R. Scariot: a congregação
aprovou a redistribuição. Indicação de delegados para congresso da Unifesp:
Indicação de docentes:Aprovou indicação pela congregação dos seguintes
representantes dos docentes como delegados: Décio Luis Semensatto Junior, Flamínio
de Oliveira rangel, João Miguel de Barros Alexandrino, Karina Ramalho Bortoluci,
Sergio Stoco. Indicação de TAES: homologou a lista indicada pela assembleia da
categoria com indicação dos seguintes representantes dos TAEs como delegados:
Cláudia Naomi Abe, Daniel da Costa, João Alves Carlos Duarte, Juliana dos Santos
Oliveira e como suplentes: Everaldo Dias Amorim e Sergio Pereira. Em tempo: após
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término da reunião, retificou-se indicação de delegados representantes dos TAEs,
retirando-se o nome do servidor Daniel da Costa, assumindo como delegado titular o
servidor Sergio Pereira. Prof. Dr. João Alexandrino agradeceu a presença de todos e
encerrou a sessão. Portanto, eu, Débora Fernanda Corrêa Roggiero, Secretária Executiva
do Campus, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Prof. Dr. João
Miguel de Barros Alexandrino – Diretor acadêmico do campus. Em tempo: na ocasião
da aprovação da ata, fez-se retificação: onde se lê, à linha 66, 29 de maio, leia-se 29 de
abril.

Prof.Dr João Miguel de Barros Alexandrino
Diretor Acadêmico
UNIFESP Campus Diadema

Débora Fernanda Corrêa Roggiero
Secretária Executiva

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

