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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 1 
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26.05.2011 4 
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Ao vigésimo sexto dia do mês de maio 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 8 
Campus Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com 9 
lista de presença assinada por todos. Estiveram ausentes: Profa. Dra. Luciana Le Sueur 10 
Maluf, Profa. Dra. Maria de Fátima Ferreira Queiroz, Prof. Dr. Juarez Pereira Furtado e 11 
Juliana Gonçalves Carvalho, representante  discente eleito da pós graduação. A Professora 12 
Regina  iniciou a reunião dizendo que preparou junto com a Professora Sylvia um relatório 13 
demonstrando as atividades da diretoria e vice-diretoria  no primeiro mês de gestão. A 14 
Professora disse que quando chegaram os e-mails relatando um rol de precariedades em 15 
nosso campus, achou por bem relatar as atividades da Diretoria do Campus. A Professora 16 
Sylvia também preparou um documento que será apresentado. A Professora leu o 17 
documento e informou que o mesmo será encaminhado por e-mail a todos. (documento 18 
anexo). A Professora  Regina solicitou que quando  as pessoas tiverem  reclamações ou 19 
sugestões, que se dirijam diretamente à diretoria, que está aberta para ouvir docentes, 20 
técnicos e alunos  e que ela está presente no campus o tempo todo a menos que esteja em 21 
reunião em SP. A Professora ressaltou que e-mails com determinado tom no endereço 22 
docentes.bs  parecem  ter a intenção de ser mais provocativos do que de resolver 23 
problemas e que todos estamos há muito tempo aguardando soluções, mas elas são 24 
demoradas no serviço público, por mais que nos empenhemos. A Professora pediu que a  25 
ajudem, fazendo as reclamações diretamente às supervisões, chefias imediatas e, caso não 26 
sejam resolvidas, tragam para a diretoria. POMBOS: a Professora Jaquelina Imbrizi falou 27 
sobre os pombos no clube Saldanha perguntando se foi encaminhada alguma solução. O 28 
Professor Ricardo Guerra disse que os pombos aparecem em qualquer lugar e que a 29 
reclamação sobre a presença de pombos no clube Saldanha refere-se a uma sala, em que 30 
os vidros ficavam abertos e algumas janelas não tem vidro permitindo que os pombos 31 
entrem. O Professor menciona que os docentes que tiverem problema entrem em contato 32 
direto com a funcionária Marinete do Clube Saldanha para tentar resolver qualquer 33 
problema.  O Sr. Emerson disse que divulgou um relatório onde consta o laudo de avaliação 34 
feito pelo setor de zoonoses  da Prefeitura Municipal de Santos sobre a infestação de 35 
pombos na Unidade Ponta da Praia. Já foram feitos três orçamentos para as obras que 36 
solucionem este problema. ADITIVOS DAS OBRAS DA UNIDADE SILVA JARDIM: O Sr. 37 
Emerson apresentou um documento com  informações  que foram lidas pela Professora 38 
Regina (documento anexo 2). O relatório será também enviado a todos por e-mail. Além de 39 
incluir informações sobre o andamento das obras, este também menciona a necessidade 40 
urgente de definição dos pedidos de bancadas para os laboratórios. A Professora Fernanda 41 
apresentou uma dúvida sobre a solicitação de bancadas: perguntou quando será feito o 42 
pedido de móveis. O Sr. Emerson disse que os móveis serão adquiridos em um processo 43 
distinto. PROBLEMAS OCORRIDOS NA REDE DE INFORMÁTICA DA UNIDADE PONTA 44 
DA PRAIA: A Professora Regina comunicou que fez uma reunião com os seis técnicos do 45 
DPD na qual pediu explicações sobre o problema e a demora para a sua solução; solicitou 46 
que fosse elaborado um relatório a respeito do problema. Este já foi preparado e será 47 
enviado para todos. A Professora Regina determinou também que fosse elaborado um 48 
projeto de informática para o novo campus. Os técnicos solicitaram assessoria da central de 49 
serviços de TI e estão aguardando retorno daquela unidade. SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO 50 
DE TERRENOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CAMPUS: esta solicitação, 51 
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acompanhada de um projeto de utilização dos espaços elaborado pelos docentes do curso 52 
de Educação Física, foi entregue ao secretário do Ministro da Educação, Dr. Luis Claudio, 53 
em reunião realizada no MEC, onde compareceram o magnífico Reitor da UNIFESP, o 54 
Coordenador do Curso de EF, e a Diretora do campus BS. Ontem o Reitor informou à 55 
Professora Regina  ter recebido um email convocando-o para estar em Brasília dia 07/06  às 56 
14:00 no gabinete da SESU para participar de audiência para entrega oficial do pedido de 57 
doação de terreno para o campus de Santos. Não sabemos se serão doados os dois 58 
terrenos (cerca de 100 mil m2) ou parte dos terrenos que atualmente estão ocupados pelos 59 
Clubes Portuguesa Santista e Portuários. A Professora Regina está otimista em relação a 60 
isto. O Professor Ricardo Guerra enfatizou que o projeto prevê parcerias com os atuais 61 
usuários dos clubes e que não é exclusivo do curso, mas do campus como um todo. 62 
Professor Nildo Batista disse que a vontade dele é aplaudir porque se tem um problema que 63 
este campus vivencia desde que foi instalado é conviver com a dificuldade de espaço em 64 
Santos . O Professor Nildo disse que o Clube dos Portuários tem muito espaço, acha que 65 
isto pode ser a consolidação do campus em Santos com uma perspectiva brilhante de 66 
crescimento que vai muito além das necessidades básicas. Professora Isabel Céspedes 67 
parabenizou a todos dizendo tratar-se de uma conquista enorme. REUNIÕES SETORIAIS 68 
COM A DIREÇÃO DO CAMPUS: a Professora Regina informou que, dando seguimento à 69 
prática de realizar reuniões com os diversos setores do campus, está agendada uma 70 
reunião com a bibliotecária Gleise Lino. Informou também que recebeu um pedido dos 71 
técnicos de esclarecimento e resposta a um  processo sobre a concessão de gratificações 72 
por função (FGs). Este será encaminhando ao RH com copia ao Pró-Reitor de 73 
Administração. OUTROS INFORMES: (1) a Professora Carla Cilene (Coordenadora de 74 
Graduação) informou que a professora Maria Liduína de Oliveira e Silva  é a representante 75 
do campus na Comissão de Avaliação dos Projetos de Monitoria. (2) Mariana Guimarães 76 
(Setor de Recursos Humanos) informou que a contratação de professor substituto já foi 77 
liberada e os processos já estão em andamento. (3) A Professora Sylvia Batista (vice-78 
diretora do campus) informou que na próxima 5ª. feira, dia 02 de junho das 10:30 às 12:00 79 
estará sendo iniciada a discussão dos espaços em que o campus Baixada Santista está 80 
inserido na rede de saúde, incluindo hospitais. Informa também que termina o prazo (até 81 
31/05) para inscrição no III Forum Integrador de Pesquisa e que, até o momento, não há 82 
nenhuma proposição, lembrando que as propostas precisam integrar docentes dos vários 83 
campi da universidade. A Professora pediu que nos mobilizássemos para que possamos 84 
estar presentes no Forum. A Professora Regina disse que as propostas podem ser 85 
mandadas para o prof. Fulvio Scorza, com cópia para a Diretoria do Campus. (4) O 86 
Professor Ricardo Guerra disse que os integrantes da comissão de espaço físico entendem 87 
que a comissão cumpriu com a sua finalidade e que, após o encaminhando das solicitações 88 
de bancadas, considera-se dissolvida. A Comissão ficou contente de contribuir, mas no 89 
momento  atual os representantes não têm mais condições de continuar. A Professora 90 
Regina disse que será necessário montar comissões para mobiliário, informática, 91 
segurança, etc, porque as providências a serem tomadas são muitas, exigindo que cada 92 
grupo se debruce sobre um assunto. (5) A Professora Regina solicitou que a próxima 93 
reunião do Conselho/Congregação seja no dia 16/06 e que as comissões, se possível se 94 
reúnam no dia 30, pois ela estará ausente no dia 30/06. Se não for possível mudar a data da 95 
reunião para o dia 16/06, a Professora Sylvia Batista presidirá a reunião no dia 30/06. A 96 
Professora disse que estará aguardando o comunicado das comissões de curso sobre a 97 
viabilidade desta alteração de datas. (6) A Professora Regina parabenizou a professora 98 
Virginia pela sua eleição como Presidente da ADUNIFESP. Ressaltou que a Associação dos 99 
Docentes da Unifesp desempenha papel muito importante e é uma honra ter no nosso 100 
campus a presidente da ADUNIFESP. Parabenizou também o Professor Emílio Carvalho 101 
que foi eleito Diretor da ADUNIFESP no Campus BS. A Professora Virginia Junqueira disse 102 
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que  uma das principais objetivos da Associação neste momento é garantir uma 103 
aposentadoria mais digna, lutar pela carreira docente,  e promover eventos. Informou que o 104 
Governo Federal só vai discutir carreira docente no próximo ano e disse que conta com a 105 
participação de docentes filiados e não filiados nestas discussões. (7) A Professora Silvia 106 
Taggé disse que encaminhou para  todos os coordenadores de curso e de eixo  um pedido 107 
da Secretaria da Saúde para uma mostra que eles querem fazer em parceria com as 108 
universidades. Está agendada uma reunião para o dia 06/06. Pauta: A Professora Regina 109 
pediu licença para incluir na pauta o pedido de prorrogação de afastamento da Professora 110 
Glaucia Monteiro de Castro, justificando que o prazo termina em final de agosto e que os 111 
documentos só chegaram ontem. A inclusão foi aceita por todos. 1. Indicação de um 112 
membro para o conselho curador da FAP - A Professora Sylvia situou os colegas das 113 
mudanças ocorridas na fundação nos últimos dois anos e sobre a importância da indicação. 114 
A Professora Regina sugeriu a indicação do professor Nildo Batista para ser representante 115 
do campus naquele Conselho.  A Professora Milena Vidotto disse que na reunião dos 116 
representantes adjuntos foram discutidos possíveis critérios indicativos, mas não se chegou 117 
a qualquer conclusão, falou-se em titulação e experiência administrativa. A Professora 118 
Terezinha de Fátima Rodrigues disse que o representante deveria ter postura crítica, 119 
disponibilidade de participação, não ser necessariamente o diretor de campus pelo acúmulo 120 
de mais uma atividade, e mencionou a necessidade de indicação também de um suplente. A 121 
Professora Terezinha também perguntou qual seria o período da representação. A 122 
Professora Sylvia Batista disse que o conselho curador tem a função acompanhar as ações 123 
que envolvem uso de recursos públicos e de construir a relação FAP/UNIFESP. O conselho 124 
conduz o processo de concessão de bolsas de produtividade aos docentes; gerencia e 125 
acompanha os projetos financiados pelo governo federal, as reservas técnicas da FAPESP, 126 
e de outras agencias de fomento. O conselho curador também verifica as prestações de 127 
contas.  O Professor Nildo disse que na  última reunião do Conselho Universitário havia, a 128 
princípio, uma indicação do reitor para que o Conselho Curador fosse formado pelos 129 
diretores e vice-diretores eleitos de cada um dos campi, mas  o Conselho Universitário 130 
julgou que a indicação das Congregações seria mais apropriada. O Professor Nildo disse 131 
que a Professora Regina conversou com ele a respeito dele se  candidatar a esse possível 132 
Conselho. O Professor acrescentou que se a Congregação achasse que ele poderia ser 133 
representante, ele não iria negar,  até por uma disponibilidade um pouco maior por estar 134 
mais em São Paulo. A Professora Regina disse que o prazo para indicação é dia 08 de 135 
junho. A Professora  Sylvia Helena indicou a Professora Rosana Rossit como suplente. A 136 
Professora Rossit lembrou que é uma nova experiência realmente na carreira e que nunca 137 
participou de Conselho Curador mas, enquanto suplente, ela disse que concordaria.  138 
Colocada em votação, foi aprovada a indicação do Prof. Nildo, como membro titular, e da 139 
Profa. Rosana Rossit, como suplente. 2. Núcleo de Bioética - A Profa. Regina disse ter em 140 
mãos um memorando da Profa. Nancy, que é a atual coordenadora do Núcleo de Bioética, 141 
solicitando que os nomes das Profas. Márcia Maria Pires Camargo Novelli e Nara Rejane 142 
Cruz de Oliveira fossem referendados pela Congregação de Campus como membros 143 
nomeados do Núcleo de Bioética a partir de Maio/2011. A Professora Terezinha de Fátima 144 
Rodrigues disse que foi feita uma discussão na reunião de Departamento e que outros 145 
nomes haviam sido sugeridos, como o da  Profa. Luciana Mello (Serviço Social). A 146 
Professora  Rosana Rossit disse que quatro pessoas  se manifestaram para participar do 147 
Núcleo com a saída da Profa. Fátima.   A Professora Regina disse que a indicação desses 148 
nomes não exclui os outros, por que no Núcleo de Bioética a pessoa não é representante do 149 
departamento. Seu papel é analisar o aspecto ético dos projetos de acordo com critérios que 150 
são estabelecidos pelos órgãos e o próprio Comitê de Ética da UNIFESP.  A Profa. Silvia 151 
Tagé disse que o Núcleo deve ter representantes capazes de analisar as diversas 152 
temáticas, motivo pelo qual foram escolhidos estes docentes. A Professora Terezinha de 153 
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Fátima Rodrigues disse que se forem aprovados apenas dois docentes parece que a 154 
reunião do departamento esvazia-se. A Profa. Sylvia Helena disse que no próximo ano 155 
haverá um outro pedido do Núcleo, incluindo os quatros membros que se disponibilizaram a 156 
partir da reunião do DSES (Departamento Saúde, Educação e Sociedade). A  Profa. Sylvia 157 
Tagé disse que existe de fato uma sobrecarga e que valeria a pena receber essas pessoas; 158 
mesmos que fosse em caráter provisório, para ajudar no trabalho do Núcleo, que tem sido 159 
muito intenso, o que tem acarretado queixas de demora na análise de processos. Em alguns 160 
casos, o parecer emitido pelo NBBS requer um parecer adicional do Comitê de ética em 161 
pesquisa da UNIFESP (CEP). A Professora Sylvia Tagé disse que poderíamos pedir para a 162 
Profa. Nancy, que está absolutamente inteirada de todas as discussões, e que está em São 163 
Paulo, para fazer esses esclarecimentos na Congregação, apresentando o Núcleo, e as 164 
demandas que ele traz para o Campus. A Profa. Regina Spadari sugeriu  retirar da pauta 165 
esse ponto e incluí-lo numa próxima reunião . A  servidora Rosângela Leite disse que 166 
também é membro do Núcleo de Bioética e que na última reunião em que participou, a 167 
profa. Nancy externou a questão da necessidade de termos mais técnicos administrativos 168 
também. A Profa. Regina colocou em votação a proposta de  retirada de pauta. Esta foi 169 
aprovada por unanimidade. 3.  Composição de Banca. Foi decido na última reunião de 170 
Conselho de Campus que formaríamos a Comissão de Bancas desse Campus. Solicitamos 171 
aos departamentos que fizessem duas indicações. Por enquanto recebemos uma indicação 172 
do Departamento de Biociências, o Prof. Cristiano Mendes da Silva, como membro titular e o 173 
Prof. Daniel Araki Ribeiro, como membro suplente. O departamento Saúde, Educação e 174 
Sociedade, indicando a Profa. Eunice Nakamura, como membro titular, mas não indicou 175 
suplente. A Professora Jaquelina Imbrizzi indicou o prof. Alexandre Oliveira Henz  do 176 
Departamento Saúde, Clínica e Instituição. A Profa. Regina Spadari disse que já podemos 177 
deixar definida a composição dos titulares de Comissão de Bancas, e essa comissão já 178 
passará a atuar na análise das bancas de concursos, a partir de agora. O Conselho fica 179 
aguardando os suplentes dos departamentos. Colocada em votação a composição da 180 
Comissão de Bancas, tendo como titulares a Profa. Dra. Eunice Nakamura, o Prof. Cristiano 181 
Mendes da Silva, a Profa. Macarena Davicenzi Urrestarazzu, o Prof. Alexandre Henz, e a 182 
Profa. Maria Stella Peccin. Como secretária da Comissão, a Mariana Guimarães foi 183 
indicada. Colocado em votação, a composição da Comissão de Bancas foi aprovada por 184 
unanimidade. 4.  Prorrogação do afastamento da Profa. Gláucia Monteiro de Castro 185 
apresentado pelo prof. Odair Aguiar Jr, Chefe do Departamento de Biociências e sua vice-186 
chefe a Profa. Carla Medalha. A Professora Regina leu a  solicitação de prorrogação do 187 
afastamento que completa 01(um) ano em agosto pf. O  Prof. Odair disse que não haveria 188 
nenhum impedimento, uma vez que foi dado o aval dos docentes do módulo do Átomo à 189 
Célula e do eixo Biológico. Colocado em votação, foi aprovada a prorrogação do 190 
afastamento da Profa. Gláucia Monteiro de Castro pelo período de 06 meses, a partir de 191 
01/09/2011. 5. Professor substituto no módulo “Dos Tecidos aos Sistemas”: A Profa. 192 
Regina Spadari disse que essa vaga surge no momento em que o membro desse módulo é 193 
eleito diretor do Campus. Existe uma legislação própria (lei 8.745 de 09/1/1993), da Casa 194 
Civil da Presidência da República que prevê necessidade temporária excepcional de 195 
interesse público de admissão de professor substituto e professor visitante. Nesse caso é 196 
um processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, como é o caso de qualquer 197 
professor substituto, e é válido por dois anos, no máximo. O Departamento de Biociências 198 
encaminhou esse pedido mediante um pedido do módulo “Dos Tecidos aos Sistemas” e do 199 
coordenador do eixo “Ser Humano e sua Dimensão Biológica”. A Profa. Silvia Tagé disse 200 
achar que  entende a demanda  que representa dirigir um Campus, especialmente em fase 201 
de implantação, como o nosso, que poderíamos encaminhar um posicionamento nosso em 202 
relação a  vice-direção que  entende que é um cargo que também deveria ter a possibilidade 203 
de substituição, e que de nossa parte seria bastante correto. A  Profa. Regina disse que ser  204 
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totalmente favorável. Em votação, todos aprovaram. Nada mais havendo a discutir, a 205 
Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 206 
Sociedade.  207 


