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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 1 
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE  2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM  3 
24.11.2011 4 

 5 
 6 

Ao vigésimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e onze, nesta cidade de Santos, à 7 
Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus 8 
Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença 9 
assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, Diretora do Campus. 10 
Ausentes: Daniel Vieira Luz,  representante discente  da graduação,  Vanessa Pires, representante 11 
discente da Pós-Graduação, Elida Rodrigues, representante  discente da Residência Multiprofissional 12 
e Leonardo Orefice, representante técnico eleito. A Professora Regina Spadari iniciou a reunião 13 
solicitando inclusão de quatro pontos de pauta: (1) homologação do resultado da consulta para 14 
eleição do coordenador e vice-coordenador de cursos de graduação; (2) homologação da eleição da 15 
chefia de Departamento e (3) criação do Laboratório de Ensino e Aprendizagem Humana – LEAH. 16 
Todos concordaram com a inclusão. A Professora Regina sugeriu, e todos concordaram, que se 17 
começasse a reunião com o primeiro item da pauta: (1) Projeto Político Pedagógico de Graduação 18 
do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar. O Prof. Rodrigo Choueri fez a apresentação 19 
do projeto para todos os presentes (anexo 1). Este projeto já foi analisado e aprovado pela Câmara 20 
de Ensino de Graduação do nosso campus. A Professora  Regina leu o parecer emitido pela CEG 21 
(anexo 2) e colocou o projeto em votação, que foi aprovado por todos com abstenções dos três 22 
representantes discentes eleitos da graduação. (2) Fórum de Gestão – foram discutidos os itens 23 
apontados pelo Fórum de gestão como se segue: (2a) Dificuldade de Comunicação - O servidor 24 
Ygor Ventura disse que foi formado um grupo de trabalho formado por ele, pelos servidores Milca 25 
Oliveira, Diego Freitas, pelo discente de graduação Daniel e pelos Professores Maurício Lourenção 26 
Garcia e Silvia Tagé, que já se reuniu para discutir  idéias e propostas referentes à comunicação no 27 
campus; (2b) Reorganização da área Administrativa – o Fórum apontou necessidade de 28 
reorganização da área administrativa do campus. A Diretora informou que irá propor a criação da 29 
Câmara de Administração e que o assunto será trazido na próxima reunião do 30 
Conselho/Congregação; informou também que o Professor Carrera deverá vir ao campus Baixada 31 
Santista no começo de 2012 para apresentar o estudo feito sobre as práticas atuais de administração 32 
da Unifesp e sua proposta para mudanças; (2c) Filmagem das reuniões da Congregação, como 33 
sugerido pelos representantes dos docentes- a Profa. Sylvia Batista esclareceu que não há condições 34 
atualmente de transmitir as reuniões da Congregação em tempo real pela internet, mas que tais 35 
reuniões poderão ser filmadas com os equipamentos já disponíveis no Campus e depois 36 
disponibilizadas no site; (2d) Planejamento do Fórum de Gestão 2012 – Após discussão e várias 37 
sugestões, a proposta aprovada foi a da criação de um grupo de trabalho composto de professores, 38 
alunos e técnicos, que consultarão seus pares para colher sugestões e planejar um Fórum conjunto, 39 
de Avaliação do Projeto Pedagógico e de Gestão, para o início do segundo semestre. O grupo de 40 
trabalho deverá também definir uma data, que será votada na próxima reunião do Conselho. Decidiu-41 
se também que nos dias 01, 02, 03, 06 e 07 de fevereiro de 2012 será feito o trabalho de 42 
planejamento, agendamento das atividades na graduação; (2e) Solicitação dos técnicos de um 43 
período livre para discussões pertinentes à categoria – a discussão foi postergada e colocada 44 
como item de pauta da próxima reunião do Conselho/Congregação. (3) Normas do campus para 45 
utilização do transporte oficial - As normas para a utilização de transporte dos carros oficiais do  46 
campus (anexo) foram sugeridas pelo servidor Rômulo Narciso. A Professora Regina disse que tem 47 
havido vários problemas, os carros estão velhos, são muito utilizados e  representam muita despesa. 48 
A Professora Regina explicou que pensou-se em comprar mais carros este ano mas  a compra de 49 
automóveis está proibida pelo governo federal. A Professora Sylvia disse que o transporte de 50 
representantes dos três segmentos, para os conselhos centrais, deve ser prioritário. A Professora 51 
Fátima sugeriu que se colocasse mais um técnico auxiliando o servidor Rômulo. O Diretor 52 
Administrativo, Sr. Emerson, informou a todos que a quantidade de motoristas irá aumentar, que o 53 
horário de trabalho dos mesmos será estendido (para atendimento ao período noturno) e que existe a 54 
sobrecarga do servidor Rômulo, mas não há como resolver o problema no momento. A Professora 55 
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Rosana Rossit comentou que presenciou que várias vezes foram feitas reservas de carros, e até de 56 
ônibus, as quais não foram utilizadas e não foram canceladas. As normas foram aprovadas. A 57 
Direção do Campus consultará a Procuradoria sobre a possibilidade de uso dos carros oficiais para 58 
transporte de usuários e servidores da rede de serviços de saúde e assistência social, que fazem 59 
parcerias com o Campus. (4) Moção do Conselho de Assuntos Estudantis para Abertura do 60 
campus aos sábados, domingos e feriados - A Professora Regina informou que recebeu um 61 
documento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis indicando que o Conselho de Assuntos Estudantis 62 
da Unifesp aprovou em sua 7ª. Reunião ordinária, uma moção encaminhada à reitoria e diretores de 63 
campi, solicitando a abertura de áreas coletivas, laboratórios, biblioteca, aos finais de semana e 64 
feriados. Concluiu-se que, como o sábado é dia letivo, biblioteca deverá estar aberta ao público neste 65 
dia, e que os laboratórios poderão ser utilizados para atividades de pesquisa, mediante autorização, 66 
como já vem ocorrendo. (5) Processo de Desapropriação - os documentos solicitando a elaboração 67 
de decreto designando como de utilidade pública os 2 terrenos de galpões em frente ao novo 68 
empreendimento privado da Silva Jardim foram encaminhados ao Reitor, que deverá encaminhá-los 69 
ao MEC. O decreto anterior, referente à desapropriação das residências ao redor da Unidade Silva 70 
Jardim só poderá ser anulado após a publicação deste novo decreto. Foi nomeado um grupo de 71 
trabalho para tratar do assunto referente à desapropriação, formado pelas Professoras Terezinha 72 
Rodrigues e Rosilda Mendes, além de um representante discente e em técnico administrativo, os 73 
quais serão indicados pro seus pares. (6) Normas Internas da CEG- A Professora Carla Cilene 74 
apresentou o Regimento Interno da Graduação e este foi aprovado por unanimidade. (7) 75 
Redistribuição da Professora Irani Ferreira da Silva Gerab – A redistribuição da   Profa. Irani 76 
solicitada pelo Cedess foi apresentada, e colocada em discussão, tendo sido aprovada por maioria, 77 
com uma abstenção. A aprovação foi condicionada à reposição da vaga e ao compromisso firmado 78 
pela Professora Irani de manter suas atividades no campus até que o novo professor assuma. (8) 79 
Prorrogação do contrato do Prof. Ygor Bordello Masson –para substituição da Professora Dra. 80 
Carla Christina Medalha. Foi aprovada por unanimidade a prorrogação até 31.08.2012. 9) 81 
Prorrogação do afastamento da Professora Rosana Machin Barbosa – colocada em votação, foi 82 
aprovada por unanimidade. (10) Solicitação de criação do Departamento de Políticas Públicas e 83 
Saúde Coletiva – a proposta foi apresentada e decidiu-se que deve ser elaborado um projeto para 84 
este departamento, justificando-se a necessidade de sua criação e documentado adequadamente. 85 
Além disso, deve-se aguardar o estabelecimento do regulamento para criação de novos 86 
departamentos que está sendo elaborado pelo Conselho de Administração. (11) Transferência de 87 
docente entre departamentos – colocada em votação a transferência do Prof. Jair Chagas do 88 
Departamento de Ciências da Saúde para o Departamento de Biociências foi aprovada por maioria, 89 
com uma abstenção. (12) Criação do Laboratório de Ensino e Aprendizagem Humana – LEAH – 90 
aprovada a criação por maioria, com duas abstenção. (13) Aprovação de bancas e editais de 91 
concursos - foram referendadas as bancas para um concurso de professor adjunto e um processo 92 
seletivo simplificado para seleção de um professor substituto, ambos do curso de Serviço Social; 93 
foram aprovados os editais dos concursos para provimento de uma vaga de professor adjunto do 94 
curso de Terapia Ocupacional em Processos de Envelhecimento e Trabalho em Saúde e 12 vagas do 95 
bacharelado em Ciência e Tecnologia, com ênfase em Ciências do Mar e Meio Ambiente; (14) 96 
homologação de eleição da chefia de Departamento - foram indicados como chefe e vice-chefe, 97 
respectivamente,  do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade as Profas. Dras. Maria 98 
Graciela G. P. de Morell e Luzia Fatima Baierl; foi homologada a indicação da Profa. Dra. Flavia de 99 
Oliveira como vice-chefe do Departamento de Biociências em substituição à Profa. Dra. Carla 100 
Medalha em afastamento para pós-doc. (15) homologação do resultado da consulta para eleição 101 
de coordenador e vice-coordenador de curso de graduação - Serviço Social, Profas.  Dras. Maria 102 
Liduína Oliveira e Sonia Regina Nozabielli; Psicologia, Profs. Drs. Marcelo Domingues Roman e 103 
Laura Camara Lima; Fisioterapia - Profas. Dras. Patrícia Rios Poletto e Raquel de Paula Carvalho.  104 
Informes: a) A Professora Regina Spadari informou que recebeu do Magnífico Reitor, o colar 105 
doutoral, símbolo da Direção do Campus Baixada Santista, e o apresentou aos membros da 106 
Congregação/Conselho de Campus; b) CEG : os docentes devem enviar até o dia 29/11/11 para a 107 
Profa. Carla Cilene as datas que devem constar no calendário letivo de 2012 da Unifesp; (c) o 108 
colegiado da Residência Multiprofissional elaborou seu regimento e, de acordo com este 109 
regimento, a eleição do coordenador e vice-coordenador deverá ser feita  em dezembro de 2011. (d) 110 
a Direção do Campus parabenizou os cursos de graduação pelo desempenho no Enade; e) a Diretora 111 
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informou que o processo de cessão para a Unifesp do Clube Portuguesa Santista está avançado, 112 
devendo ser concretizado em futuro próximo, de acordo com informes da Reitoria, já o processo de 113 
cessão do Clube dos Portuários está em fase inicial, com possível uso compartilhado entre a Unifesp 114 
e a Prefeitura – haverá uma reunião na próxima terça-feira para tratar deste assunto; (f) a área do 115 
Colégio Docas foi cedida para a Unifesp, os atos serão assinados em 15 dias; (g) A SPU ofereceu a 116 
oportunidade de cessão de um prédio localizado na Av. Ana Costa esquina com Rua Julio Conceição 117 
para a Unifesp, e isto esta sendo analisado; (h) O uso do terreno do Terminal de Pesca de Santos 118 
(TPS) para edificação do Instituto do Mar, sugerido pelo Prefeito Municipal de Santos e pelo 119 
representante da SPU, está sendo discutido pois havia solicitação anterior do Ministério da Pesca. 120 
Assim o assunto deverá ser discutido para se estabelecer  o uso compartilhado. Nada mais havendo 121 
a discutir, a Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 122 
Sociedade.  123 
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