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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS / CONSELHO DE CAMPUS,
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2015.
Ao terceiro dia do mês dezembro 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. João Miguel de Barros Alexandrino– Diretor Acadêmico do Campus. Estiveram presentes os
conselheiros: Ana Maria Santos Gouw – coordenadora de Licenciatura; André Luiz Vettore –
coordenadora da Câmara de Pós-Graduação; Cristiane Gonçalves da Silva – representante dos
Técnicos Administrativos em Educação; Cristina Souza Freire Nordi – coordenadora de PósGraduação em Análise Ambiental Integrada; Debora Cristina de Oliveira – representante dos
Professores Associados e Adjuntos; Edson Aparecido Adriano - representante dos Professores
Associados e Adjuntos; Fabiana Perrechil Bonsanto – coordenador de Engenharia Química;
Flamínio de Oliveira Rangel – Chefe de Departamento (DCET); Heron Domingues Torres da Silva
– coordenador de Química e Química Industrial; Ileana Gabriela Sanchéz de Rubió – Chefe de
Departamento (DCB); Karin Argenti Simon – coordenador de Ciências Biológicas; Ligia Azzalis –
coordenadora da Câmara de Extensão; Marilena Apª Rosalen - coordenadora da Câmara de
Graduação; Mônica Marques Telles – coordenadora de Pós-Graduação em Biologia Química;
Nazareth Junilia de Lima - representante dos Técnicos Administrativos em Educação; Paulo R.
Regazi Minarini – coordenador de Farmácia; Renata Rosito Tonelli - representante dos Professores
Associados e Adjuntos; Rodrigo Blanques de Gusmão - representante dos Técnicos Administrativos
em Educação; Sinara A. Farago de Melo – diretora administrativa; Tereza Martins – coordenadora
de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade; Zysman Neiman – coordenador de
Ciências Ambientais. Ausências justificadas: Joice Kelly Pereira da Costa – representante dos
Técnicos Administrativos em Educação; Luciana Chagas Caperuto – representante da Comissão
Permanente do Espaço Físico; Maria Fernanda S. S Mattos Pereira - representante dos Técnicos
Administrativos em Educação; Raphael Caio Tamborelli Garcia - representante dos Professores
Associados e Adjuntos. Ausentes: Bruna Rossi Leao Raphaeli – representante discente; Gabriela
Carvalho Dias – representante discente; João Valdir Comasseto – Professor Titular; Juliana dos
Santos Oliveira – representante da Secretaria Acadêmica; Maria Carolina Rodella Manzano –
representante discente; Marielle Schneider – coordenadora de Pós-Graduação em Ecologia e
Evolução; Silvaney Leandro Ferreira – representante discente; Virginia B. Campos Junqueira –
Professora Titular. Suplentes: Isabela Pinheiro Leme; Renata Pascon. Tendo os senhores
conselheiros assinado o livro de presença e constando quorum, Prof. Dr. João Alexandrino iniciou a
reunião. EXPEDIENTE: Informes da Diretoria Acadêmica: Pedido de exoneração de cargo de
vice-diretor: Prof. Dr. João Alexandrino leu carta do Prof. Dr. Newton, informando pedido de
exoneração do cargo de vice-diretor acadêmico do campus. Reforma do Estatuto da Unifesp: Prof.
Dr. João Alexandrino informou que houve reunião do Consu para discutir sobre consulta para
dirigentes, reitor e diretores, não havendo tomada de decisão. Haverá reunião em vinte e quatro de
fevereiro para tratar do tema. Informou que, como diretor, assumiu o compromisso de apenas trazer
a discussão ao campus quando houvesse uma instrução completa de toda a informação e que
redigiria documento a partir do qual seria iniciado um debate na instituição, propondo à
congregação que se tenha um processo de consulta eletrônica, uma vez que toda a documentação
estará disponível, e uma reunião presencial provavelmente em fevereiro. Orçamento/empenho:
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informou que o governo havia anunciado a retirada de todas as verbas de financeiro que dariam
suporte para os empenhos que deveriam ser feitos neste mês, o que preocupou a instituição.
Entretanto, foi aprovada, em sessão conjunta do senado e do congresso, revisão do plano de meta
fiscal, pelo que se esperava que o recurso possa ser devolvido. Divulgação de textos políticos via
instâncias acadêmico-administrativas: comentou a necessidade de viabilização de outras formas de
comunicação/divulgações no campus que não utilizem a intermediação das secretarias dos
departamentos para divulgações individuais de docentes, ressaltando que estas secretarias são
institucionais e não dos indivíduos. Nesse sentido, ressaltou que se tem discutido, junto à
administração dos setores acadêmicos, a necessidade de se ter um e-mail informativo institucional
em que os setores administrativos fossem responsáveis pelas mensagens a serem divulgadas em
seus interesses e da instituição, mas que também houvesse outro instrumento que possibilitasse um
ambiente da comunidade para discussão livre. Reforçou que se tentará criar ferramentas que
possibilitem divulgações dos indivíduos, ressaltando também o desejo da direção de ter uma política
de informação no campus. Reformas/ Atividades de riscos especiais, execução de obras,
manutenção, instalação e reparos (MEMO 045 – Infraestrutura): informou, conforme documento da
Divisão de Infraestrutura a todos encaminhado, da necessidade de que intervenções que abranjam
atividades de riscos, obras, manutenção, instalação e reparos sejam comunicados previamente à
Divisão de Infraestrutura. Prof. Dr. João Alexandrino comentou sobre queda de árvore na unidade
José de Filippi que ocasionou estragos de veículos, disse ter conversado na ocasião com a Sinara
que informou que a instituição não possuía condições de fornecer ajuda financeira, pelo que houve
conversa com os docentes cujos carros foram atingidos com intuito de verificação da possibilidade
de os seguros destes veículos cobrirem os consertos necessários e que se as seguradoras não
cobrissem os danos, salientou ser direito desses docentes procurarem ressarcimento junto à
Universidade. Disse que segundo a engenheira ambiental, Maria Fernanda, a árvore, antes de cair,
não demonstrava indícios de risco. Reforçou que desde março o campus tentava, sem sucesso,
licitação que abrangesse serviço de poda de árvore e que esses eram alguns dos problemas que o
campus estavam enfrentado. Profa. Dra. Cristina Nordi pediu avaliação das árvores do campus, ao
que o Prof. Dr. João Alexandrino respondeu que seria feita. Em relação à poda de árvore, Sinara,
informou que se tratava de assunto legislativo, pois toda poda ou retirada de árvore necessita de
autorização da prefeitura. Disse que somente se tinha permissão para a retirada de árvores caídas.
Explicou que esse tipo de serviço demandava mão de obra especializada além de ter alto custo.
Informou que a Divisão de Gestão Ambiental já fizera processo para manutenção de áreas verdes e
que a licitação estava na iminência de ser realizada, mas que somente poderia ser feita quando
houvesse disponibilidade financeira. Em seguida, Prof. Dr. João Alexandrino reforçou o pedido
para que todos evitassem a circulação em locais em obras. Relatório sobre ocupação de espaço na
fase 0: Prof. Dr. João Alexandrino comentou que o intuito da apresentação do relatório não era a
sua discussão, mas para que cada instância o discutisse para posteriormente se levar à congregação.
Foi apresentado pela Profa. Dra. Georgia Labuto e Profa. Dra. Débora Oliveira o relatório da
Comissão Permanente do Espaço Físico no qual constava as informações de que foram
consideradas duzentos e sessenta e uma vagas docentes, sendo que dezoito encontravam-se em
concurso ou na forma de vaga a ser concursada. Do total considerado, cento e cinquenta e dois
docentes possuem espaços de pesquisa. Foram apresentados gráficos de distribuição percentual de
área ocupada pelos docentes por unidade e gráfico abordando atribuição geral de espaços para
docentes, demonstrando total de docentes com espaço e sem espaço. Relatou-se que não foram
contabilizados nos gráficos citados os módulos habitacionais e os espaços multiusuários, sendo
estes apresentados separadamente conforme constante no mesmo relatório. Apresentou-se
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detalhamento da distribuição de espaço de pesquisa por Departamento, distribuição para docentes
credenciados e não credenciados em Programa de Pós-Graduação, distribuição de espaço de
pesquisa por Unidade Orgânica (UO). No documento apresentado foram elencados os docentes com
espaço e sem espaço, constando também estudo relacionado à ocupação de mesa de trabalho pelos
docentes, alertando-se para o fato de que não se pôde precisar se todos responderam ao
questionamento utilizado para o levantamento relacionado à mesa de trabalho para docente.
Seguidamente à apresentação houve manifestação dos inscritos abrangendo espaços ocupados,
levantamento de mesas de trabalho sem uso, bem como prazo para envio de contribuições
corretivas. Após discussões, a congregação decidiu que os Departamentos convocariam seus
docentes para cadastramento relativo à ocupação de mesas de escritório e atualização de áreas de
pesquisa a fim de enviar as informações levantadas à Comissão Permanente do Espaço Físico
(CPEF) até o final do mês de dezembro, objetivando finalização do relatório de ocupação de espaço
na fase zero. Inclusão de representantes da Câmara de Extensão na congregação: foi informado e a
congregação acatou a inclusão dos nomes a seguir, indicados pela Câmara de Extensão, para
completar a representação da Extensão na congregação, por se tratar de direito Regimental da
Unifesp. Titulares - Profa. Dra. Eliana Rodrigues e Fernando Machado Cassas. Suplentes – Cláudia
Fegadolli e Silvana Jazac. Os novos membros assumem assento na próxima reunião de
congregação. Nova coordenação do Programa de Pós-Graduação em Análise Ambiental Integrada:
foi informado que, no período de primeiro de dezembro do presente ano a trinta de novembro do
ano dois mil e dezoito, a Profa. Dra. Cristina Souza Freire Nordi e o Prof. Dr. Fabio Ruiz Simões
assumiram a coordenação e vice-coordenação, respectivamente, do programa de pós-graduação
supracitado. Contratação de serviço de limpeza de biotérios: Prof. Dr. João Alexandrino disse que a
direção aguardava projeto para gestão única com estrutura organizacional do biotério para, a partir
disso, se poder encaminhar a contratação do serviço de limpeza. Profa. Dra. Mônica questionou o
condicionamento da contratação do serviço à apresentação de estrutura organizacional, comentando
que não considerava correto, salientando que seus alunos estavam auxiliando na limpeza do espaço.
Prof. Dr. João Alexandrino comentou ser necessária uma coordenação técnica dos biotérios. Foi
ressaltado pela diretora administrativa que relativamente à licitação para limpeza e manutenção de
biotério já havia licitação cujo custo era inviável, sendo solicitado outro termo de referência, mas
reforçou a necessidade de um chefe que se responsabilizasse pelo biotério. Após discussões, Prof.
Dr. João Alexandrino ressaltou que a contratação do serviço em questão somente seria possível com
a existência de um responsável pela gestão do biotério. Profa. Dra. Mônica finalizou sua fala
pedindo que no mínimo fosse feita a limpeza do chão do biotério, com o que o diretor concordou.
ORDEM DO DIA: Aprovação da ata de 14/09/15: aprovada com uma abstenção. Homologação
da coordenação do curso de Engenharia Química: homologada com uma abstenção a
coordenação do curso de Engenharia Química (Coordenador: Prof. Dr. José Plácido; Vicecoordenadora: Profa. Dra. Fabiana Perrechil Bonsanto). Homologação de Lista de Pontos de
Livre Docência na área de Assistência Farmacêutica e Saúde Pública (aprovada ad
referendum): homologada com uma abstenção. Homologação de pedido de licença por motivo
de afastamento do cônjuge – Profa. Dra. Graziela Bianco: homologado com uma abstenção.
Eleição para presidente/vice-presidente da CPEF: foi informado que o mandato da coordenação
e vice-coordenação da Comissão Permanente do Espaço Físico (CPEF) venceria em dezembro do
ano dois mil e quinze e que durante o período de inscrição para preenchimento dos cargos não
houve inscritos. Também se informou que faltavam três docentes para preencher a representação
desta categoria na comissão. Após comentários ficou acordado que a Comissão Permanente do
Espaço Físico permaneceria em sua composição na forma em que estava até o final do mês de
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dezembro e que os membros da congregação conversariam com seus representados, visando o
preenchimento dos cargos vacantes de docentes na referida comissão. Não havendo voluntários, a
direção em conjunto com os departamentos fariam indicação de nomes para compor a CPEF.
Finalizado este item a congregação aprovou a inversão de pauta conforme apresentado.
Apresentação/votação de relatório referente à reestruturação acadêmica: foi apresentado
relatório com a proposta da criação/manutenção dos seguintes Departamentos: de Ciências
Ambientais, de Ciências Biológicas, de Ciências Exatas e da Terra, de Ciências Farmacêuticas, de
Ecologia e Biologia Evolutiva, de Engenharia Química, de Física e de Química. Inicialmente no
documento constava também a criação do Departamento de Matemática e Educação Matemática,
entretanto, conforme documento lido durante a reunião, os proponentes deste departamento
solicitaram sua retirada da pauta, informando que continuariam alocados no Departamento de
Ciências Exatas e da Terra naquele momento. Após apresentação, antes de passar a palavra aos
inscritos, Prof. Dr. João Alexandrino solicitou que não fosse discutido o âmbito administrativo do
assunto, como a questão de Recursos Humanos e de Centro de Custo, mas que fosse aprovado o
mérito acadêmico da proposta. Prof. Dr. André Vettore questionou, se seria votado o mérito ou a
criação dos departamentos, posto que não havia estrutura administrativa para tal. Prof. Dr. João
Alexandrino disse que, como decisão meramente acadêmica, seria votada a criação, mas não a
implantação nesse primeiro momento devido às questões administrativas envolvidas. Disse que
havia conversado com a reitora e que todos os departamentos, a direção acadêmica e,
provavelmente, as coordenações de curso e as câmaras teriam uma reunião com a reitora sobre o
campus que teria a ver com preparação para discussão do Projeto Político Pedagógico e que se
pretendia fazer isso no âmbito da Unifesp e não somente do campus Diadema. Disse também que a
parte administrativa virá a partir da apresentação de propostas consolidadas. Prof. Dr. José Alves
explicou que o grupo da Licenciatura ficaria por enquanto no Departamento de Ciências Exatas e da
Terra, porém salientou que o grupo não estava abdicando da participação na reestruturação
acadêmica, mas que quando fosse oportuno seria apresentada proposta formal e amadurecida da
Licenciatura. A secretária executiva, Daiana, apresentou um levantamento relativo à distribuição de
técnicos administrativos em educação no campus Diadema. Do total de cento e dois técnicos
administrativos, considerando os afastados ou emprestados para a reitoria, disse que vinte e seis por
cento estavam lotados no NATEP. Complementou que, do total considerado, setenta por cento
ocupavam cargos específicos, assim denominados pelo fato de não permitirem realocação de área.
A parte destes, considerou o que chamou de cargos genéricos por considerar os servidores
ocupantes destes passíveis de realocação, sendo que estes cargos representavam trinta por cento do
total de técnicos administrativos. Em relação aos cargos de secretário executivo comentou que o
campus possuía apenas quatro secretárias executivas, lembrando que no passado algumas vagas
referentes a este cargo foram trocadas por outros. Comentou acerca da estrutura da secretaria
acadêmica e, embora dissesse não ser contrária à flexibilização da jornada de trabalho para trinta
horas ocorrida nesta secretaria, disse que essas trinta horas produziam ônus sobre setores não
flexibilizados, sobretudo sobre as secretarias dos Departamentos e de Pós-Graduação, lembrando
que foram criados novos programas de pós-graduação sem aumentar o número de técnicos nesta
secretaria. Concluiu pedindo à congregação sensibilização em relação à questão da criação de
departamentos e do número de técnicos administrativos para atender a estes. Prof. Dr. João
Alexandrino disse que não seria colocado peso a mais sobre as secretárias e que o ônus da
organização era da instituição e que era necessário iniciar processo de negociação externa para
solicitar o que fosse julgado adequado para a criação de mais seis departamentos. Disse ser
importante um diagnóstico e que era preciso alinhar o plano organizacional/institucional aos
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servidores e que só se conseguiria avançar a partir de dados objetivos. Disse que após diagnóstico
seriam tomadas medidas administrativas para as quais contará com a ajuda da diretora
administrativa, Sinara, pois entendia que esta diretoria teria de administrar toda a administração.
Sinara comentou que considerava inadequada a situação das secretárias e poderia caber uma
reorganização interna. Prof. Dr. Flamínio comentou que a situação do campus tinha de ser colocada
sob apreciação da reitoria. Profa. Dra. Cristiane Reis sugeriu que a proposta fosse incorporada no
Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus. Prof. Dr. João Alexandrino, conforme as
manifestações apresentadas, disse que enquanto não houvesse estrutura administrativa deveriam ser
mantidos dois departamentos. Disse que a congregação somente teria poder para aprovar o mérito
acadêmico da proposta, mas não a proposta administrativa. Após os comentários a congregação
aprovou com treze votos favoráveis e com duas abstenções o mérito acadêmico da criação de seis
novos departamentos. Departamentos: de Ciências Ambientais, de Ciências Farmacêuticas, de
Ecologia e Biologia Evolutiva, de Engenharia Química, de Física e de Química. Aprovou por
unanimidade a proposta relativa à administração dos Departamentos, constante do documento
apresentado referente à reestruturação acadêmica, no que se referia à partilha de UCs de cursos de
graduação, criação de centros de custos, pedido de mais duas vagas para secretárias (somando
quatro secretárias para oito departamentos), pactuação de número de perfil de vagas para os
departamentos, sendo que a Proposta seria apresentada às instâncias superiores que possuíam tutela
sobre o assunto (Conselho de Administração e CONSU). Retirada de Pauta: Registro de carga
horária das UCs no SIU/Pasta Verde: Prof. Dr. Paulo justificou a retirada do item de pauta, lendo
e-mail da Pró-Reitoria de Graduação informando que havia sido retirada a trava do limite de Carga
Horária da Pasta Verde e que o tema seria apreciado no Conselho de Graduação e apresentada nova
proposta para implementar a ferramenta e que a orientação para a divisão de turmas, quando
possível, permanecia a mesma. A congregação decidiu pela transferência dos itens seguintes para
congregação extraordinária de 11/12/15: Apresentação da proposta de criação da Escola
Paulista de Engenharia e Manifestação da CIESP; Apresentação da APCN em Engenharia
Química; Apresentação da proposta da CPP sobre critérios de distribuição de espaço físico de
pesquisa no campus Diadema. Em seguida, 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.

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

Débora Fernanda Corrêa Roggiero
Secretária Executiva
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