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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS / CONSELHO DE CAMPUS,
REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015.
Ao décimo terceiro dia do mês de agosto do ano dois mil e quinze, 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. Newton Andreo Filho –Vice-Diretor Acadêmico do Campus. Estiveram presentes os
conselheiros: Cristiane Gonçalves da Silva – representante dos Técnicos Administrativos em
Educação ; Debora Cristina de Oliveira – representante dos Professores Associados e Adjuntos;
Edson Aparecido Adriano - representante dos Professores Associados e Adjuntos; Fabiana Perrechil
Bonsanto – coordenadora de engenharia Química; Flamínio de Oliveira Rangel – chefe de
Departamento (DCET); Heron Domingues Torres da Silva – cordenador de Química e Química
Industrial; Ileana Gabriela Sanchéz de Rubió – chefe de departamento (DCB); Joice Kelly Pereira
da Costa - representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Karin Argenti Simon –
coordenadora de Ciências Biológicas; Luciana Chagas Caperuto – representante da Comissão
Permanente de Espaço Físico; Maria Carolina Rodella Manzano – representante discente; Marilena
Apª Rosalen - coordenadora da Câmara de Graduação; Nazareth Junilia de Lima - representante
dos Técnicos Administrativos em Educação; Paulo R. Regazi Minarini – coordenador de Farmácia;
Raphael Caio Tamborelli Garcia - representante dos Professores Associados e Adjuntos; Reginaldo
Meloni - coordenador de Licenciatura; Renata Pascon - coordenadora da Câmara de PósGraduação pro Tempore ; Rodrigo Blanques de Gusmão - representante dos Técnicos
Administrativos em Educação; Silvaney Leandro Ferreira - representante discente; Sinara A. Farago
de Melo – diretora administrativa; Zysman Neiman – coordenador de Ciências Ambientais.
Ausentes: Bruna Rossi Leao Raphaeli – representante discente; Décio Luis Semensatto Junior coordenador de Pós-Graduação em Análise Ambiental Integrada; Gabriela Carvalho Dias –
representante discente; João Valdir Comasseto – Professor Titular; Juliana dos Santos Oliveira –
representante da secretaria acadêmica; Renata Rosito Tonelli – representante dos Professores
Associados e Adjuntos; Tereza Martins – coordenadora de Pós-Graduação em Ciências e
Tecnologia da Sustentabilidade; Verônica Carolina da Silva Janini – representante do NAE;
Virginia B. Campos Junqueira – Professora Titular. Ausências justificadas: Carla Máximo Prado –
coordenadora de Pós-Graduação em Biologia Química; João Miguel de Barros Alexandrino –
Diretor Acadêmico; Ligia Azzalis – coordenadora da Câmara de Extensão; Maria Fernanda S. S
Mattos Pereira – representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Marielle Schneider –
coordenadora de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução. Suplentes: Andre Vieira da Cunha ;
Isabela Pinheiro Leme; João G. Lago; Paula C. Midori. Tendo os senhores conselheiros assinado o
livro de presença e constando quorum, Prof. Dr. Newton Andreo Filho iniciou a reunião. ORDEM
DO DIA: Rematrícula: Prof. Dr. Newton Andreo Filho lembrou decisão acerca do assunto na
última congregação na qual foi aprovado que fosse feita rematrícula na conjuntura da greve,
aprovando a proposta de indicativo de início das aulas e da rematrícula para dia vinte e quatro de
agosto, condicionado à negociação com comando de greve. Decidindo-se também que não havendo
sucesso na negociação, o assunto retornaria à congregação. Além disso, lembrou que a rematrícula
não estava atrelada ao final da greve. Informou que em mesa de negociação com o comando de
greve, apresentou-se a proposta que foi levada à assembleia de TAEs e como resultado o comando
de greve informou que a proposta não foi acatada e que propunham uma contraproposta: indicativo
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de retorno às atividades a partir de vinte e quatro de agosto, salientando-se a necessidade de
fechamento do semestre letivo e lançamento de informação no sistema, o que levaria
aproximadamente quinze dias para que a partir de então se pudesse fazer a rematrícula e então
iniciarem-se as aulas. A direção propôs que a inserção de dados no sistema fosse feita até a data de
vinte e quatro de agosto para que nessa data fossem iniciadas as rematrículas o que o comando de
greve não acatou. Prof. Dr. Newton disse que a proposta inicial para o tema voltaria para
congregação dia dezessete de agosto, mas tendo em vista documento enviado pela Pró-Reitoria de
Graduação, solicitando informação sobre o andamento do processo da rematrícula no campus e,
tendo-se recebido documento do Ministério Público também tratando do assunto, fez-se necessária
a presente reunião para decisões. Profa. Dra. Marilena enfatizou proposta apresentada na última
congregação, lembrando que as aulas seriam retomadas com a Semana Científica e Cultural
UNIFESP Diadema (SCCUD). Disse que uma vez não aceita a proposta pelo comando greve,
propôs rematrícula por meio do sistema alternativo. Comunicou que já tinha planilhas preenchidas,
com dados necessários para uso deste sistema, dos seguintes cursos: Ciências Biológicas, Farmácia,
Engenharia Química, Ciências Ambientais e que a servidora Márcia tinha iniciado o preenchimento
dos dados referentes à Licenciatura. Disse que acreditava que até a próxima semana todas as
planilhas pudessem estar prontas possibilitando o início da rematrícula. Salientou que se as aulas
não se reiniciassem em vinte e quatro de agosto seria necessária a reposição de aulas. Isso posto,
Profa. Dra. Marilena fez a seguinte proposta: em vinte e quatro de agosto reiniciariam-se a aulas
com o SCCUD bem como o início das rematrículas com uso de sistema alternativo, possibilitando
assim oitenta e sete dias e dezesseis semanas, encerrando-se o calendário, desta forma, conforme
previsto. Em seguida Profa. Dra. Aline manifestou preocupação em relação ao retorno das aulas
práticas na conjuntura da greve. Prof. Dr. Heron manifestou que era contrário a que docentes
viessem a realizar atividades que não fossem atividades próprias de docentes. O comando de greve
comentou que o ponto principal da greve estava relacionado com educação de qualidade e convidou
a todos a participar, no dia dezoito de agosto, de atividade de greve na qual se teria uma palestra
com Prof. Dr. Sergio Stoco cujo tema era Pátria Educadora. Houve manifestações de alguns
discentes em apoio à greve. Questionando-se sobre a qual semestre pertenceria o SCCUD, Profa.
Dra. Marilena informou que esse evento contaria dias letivos para o segundo semestre. Prof. Dr.
Reginaldo comentou que, alimentado o sistema alternativo, não havia motivo para se votar contra a
rematrícula, mas que essa questão era distinta da questão da volta das aulas práticas. Em relação ao
sistema alternativo, Prof. Dr. Newton comunicou que a informação transmitida sobre esse sistema
era de que seria necessária a inserção de dados e que havendo inadequações estas seriam corrigidas,
confirmando os coordenadores do curso o preenchimento dos dados. Disse que a partir disso o
sistema começaria a funcionar e que as informações poderiam ser migradas posteriormente para o
sistema normal. Reforçou que essa foi a informação transmitida, mas era sabido que o sistema
alternativo já havia apresentado problemas. Em relação à necessidade de votação para uso desse
sistema, disse que se justificava pelo fato de o processo de alimentação do sistema não estar ainda
concluído e que a partir do momento em que o estiver, a própria Pró-Reitoria poderia abrir a
rematrícula. Afirmou que a direção não convocará os docentes a realizar trabalhos técnicos em
laboratório. Prof. Dr. Newton comentou precariedade de todo o sistema de informação da
universidade. Disse que já solicitou, no Conselho de Administração, apresentação do estado da arte
do desenvolvimento do sistema de informação da Universidade. Em relação a bolsas PNAES, disse
que foi entregue parecer do procurador informando que há vinculação entre rematrícula e o
recebimento dessas bolsas. Informou que esse assunto foi pauta na reunião de diretores, ficando
definido que, tendo em vista a recomendação legal da procuradoria, a gestão não poderia ser
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contrária a esta recomendação. Após comentários, foram colocadas propostas para votação: 1)
apoio à rematrícula realizada pelos TAEs por meio do sistema oficial, com indicativo de retorno
em vinte e quatro de agosto e então preenchimento do sistema ordinário ou 2) rematrícula com uso
de sistema alternativo a partir de vinte e quatro de agosto, considerando-se a semana do SCCUD
(24/08) como a primeira do segundo semestre letivo, iniciando-se na semana posterior a esse
evento as aulas regulares. A congregação aprovou com 10 votos favoráveis, 6 contrários e 2
abstenções a segunda opção. Em seguida a congregação aprovou, por unanimidade, apoio irrestrito
ao evento SCCUD e manifestou apoio à participação de todos em Palestra do Prof. Dr. Sergio Stoco
sobre Pátria Educadora a ocorrer na próxima terça-feira. Prof. Dr. Flamínio reforçou pedido de
preenchimento do CENSO de servidores bem como reforçou convite para que todos participassem
de reunião do PDI a ocorrer em dezessete de agosto. Em seguida, Prof. Dr. Newton 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. Newton
Andreo Filho – Vice-Diretor Acadêmico do campus.

Prof. Dr. Newton Andreo Filho
Diretor Acadêmico em exercício
UNIFESP Campus Diadema

Débora Fernanda Corrêa Roggiero
Secretária Executiva
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