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Ao vigésimo nono dia do mês de setembro 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 9 
presença assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, Diretora do 10 
Campus. Estiveram ausentes: Profa. Dra. Macarena U. Devincenzi, e dois discentes eleitos 11 
representantes da graduação, Gabryell Tavares e Isabel Lopes dos Santos Keppler. A 12 
Professora Regina Spadari iniciou a reunião esclarecendo que os informes referiam-se aos 13 
últimos dois meses, uma vez que devido à greve dos docentes e servidores, a última reunião do 14 
Conselho/Congregação foi em julho/2011, tendo sido cancelada a reunião de agosto. Informes: 15 
(1) neste período, várias reuniões foram realizadas para tratar de assuntos referentes ao campus 16 
em que estiveram presentes os Diretores Acadêmico e Administrativo e que várias providências 17 
já foram tomadas principalmente no que se refere às obras da Unidade da Silva Jardim e demais 18 
possíveis terrenos que poderiam ser desapropriados para ampliar as nossas instalações. (1.1) A 19 
Professora Regina disse que estamos pleiteando a cessão das instalações do Clube do 20 
Portuários e da Portuguesa Santista junto à secretaria de Patrimônio da União (SPU). Este 21 
projeto foi inicialmente encaminhado ao MEC, que sinalizou positivamente, de modo que foi 22 
aberto um processo, o qual foi protocolado na SPU de São Paulo, depois de ter tramitado pela 23 
Universidade. (1.2) Ainda com relação ao Curso de Educação Física, encontra-se em andamento 24 
um projeto de adequação das instalações do SEST/SENAT, uma vez que foi firmado contrato, 25 
que está em vigência, entre a Unifesp e o SEST/SENAT para uso das instalações para 26 
atividades daquele curso. O projeto de adequação encontra-se em fase de licitação. O Pró-Reitor 27 
de Administração, Professor Vilnei Mattioli Leite, se comprometeu a viabilizar o recurso. (2) 28 
Projeto Docas – a Professora Regina reuniu-se com o Reitor da UNIFESP, o Prof. Nildo Batista, 29 
o Prefeito de Santos, o Diretor Administrativo do campus, para tratar do possível auxílio da 30 
Prefeitura para instalação do Centro de Ciências do Mar. Nesta reunião o Prefeito entregou uma 31 
pasta com documentos e disse que era um presente que ele estava dando ao Campus BS, que 32 
se tratava da cessão do prédio do antigo Colégio Docas, que a Prefeitura preza muito e que este 33 
era um modo da Unifesp resgatar a sua imagem em Santos, que ficou prejudicada com a 34 
devolução da Hospedaria dos Imigrantes. A restauração do Colégio Docas pela Unifesp 35 
mostraria o respeito da Universidade com a história da cidade. Ao lado do Colégio Docas existe 36 
um terreno de 5.000 m

2
, que pertence à União, e que nós, Unifesp, estamos pleiteando; seriam 37 

ao todo 7.000 m
2
. No prédio reconstruído do Colégio poderia ser alocado o Setor Administrativo 38 

e no terreno adjacente, a princípio, pensou-se em instalações de creche, NASF, NAE, espaço de 39 
convivência, etc. a ser definido ainda. Este processo também já foi protocolado na SPU. (3) Na 40 
mesma reunião, discutiu-se a proposta de que a Prefeitura Municipal de Santos passe a pagar o 41 
aluguel do prédio da Unidade Ponta da Praia, que seria utilizado pelo Ciências do Mar. Decidiu-42 
se que as negociações com o proprietário do imóvel seriam iniciadas pelo Sr. Emerson, em 43 
conjunto com o Prefeito de Santos e o reitor da UNIFESP. Somente após a concretização deste 44 
passo, seria autorizada a abertura do vestibular para o Bacharelado em Ciências do Mar e Meio 45 
Ambiente. Para o prédio definitivo do Ciências do Mar, o Prefeito sugeriu um outro terreno da 46 
União, onde funcionava o Terminal de Pesca de Santos (TPS), localizado na Ponta da Praia, e 47 
atualmente desatualizado.  Os docentes do Centro de Ciências do Mar e Meio ambiente foram 48 
visitar o local, e gostaram muito, uma vez que é bem localizado e com acesso ao mar. Todas as 49 
providências já foram tomadas para a doação deste terreno para a Unifesp. A proposta é de 50 
construir um prédio neste terreno. Enquanto isto renovar o aluguel da Ponta da Praia por mais 2 51 
anos, aluguel este que será pago pela Prefeitura de Santos. Se o aluguel for renovado e se a 52 
prefeitura pagar o aluguel, abre-se o vestibular, (bacharelado em ciências do mar e meio 53 
ambiente, duração de 3 anos, 200 alunos por ano, matutino e noturno) em dezembro. O MEC 54 
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autorizou concurso de 20 vagas docentes e técnicos administrativos, suficientes para o início das 55 
atividades.  (4) A Professora Regina disse que participou do evento “Gás na Economia 2011 - 56 
Forum de Ciência e Tecnologia, Pesquisa e Inovação/Parque Tecnológico de Santos” em 57 
20/09/2011. Embora tenha sido indicada pela Reitoria para fazer parte do Conselho do Parque 58 
como representante da Unifesp, jamais foi convidada para qualquer reunião. Estavam presentes 59 
o Secretário Márcio Lara e vários palestrantes, representantes do governo do Estado de São 60 
Paulo, do MEC, FINEP, CNPq, Petrobrás, e outros. O Secretário Márcio Lara abriu o evento e 61 
apresentou as autoridades presentes, exceto a Unifesp. Num dos quadros apresentados 62 
apareciam como participantes do conselho do Parque Tecnológico as universidades particulares 63 
de Santos e como suplentes estavam a Unifesp, USP e duas outras universidades privadas. Em 64 
seguida, houve uma palestra de mais de uma hora do Sr. Paulo Alexandre Barbosa. Ele se 65 
apresentou como Secretario de Estado, falou de todas as ações do governo do estado de São 66 
Paulo em termos de pesquisa, tecnologia e inovação, citou as universidades paulistas, suas 67 
ações em Santos e a única menção à Unifesp, sem citar o nome, foi que entre as ações do 68 
governo do Estado eles estariam montando uma FATEC na Hospedaria dos Imigrantes, que 69 
havia sido devolvida por uma universidade federal para a Prefeitura. Terminada a palestra, a 70 
Professora Regina disse que procurou o Sr. Paulo Alexandre e se colocou à disposição para lhe 71 
apresentar o campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. Depois, 72 
conversando com o Professor Eduardo Dias, solicitou que ele agendasse uma reunião com o Sr. 73 
Márcio Lara, para tratar do assunto. É importante lembrar que não usamos a Hospedaria dos 74 
Imigrantes porque não é possível, uma vez que aquele prédio está sob nível 1 de proteção 75 
patrimonial histórica e, portanto, não se pode construir nada atrás da fachada, e porque o terreno 76 
está contaminado. A finalidade da Unifesp não é recuperar prédios históricos e sim desenvolver 77 
a ensino, pesquisa, extensão. (5) O projeto da UATI está sendo elaborado por um grupo de 78 
docentes liderados pelo Prof. Sidney Casetto. De acordo com o cronograma, até o final deste 79 
mês o projeto será concluído e submetido às Câmaras de Graduação e Extensão. Depois do 80 
parecer das Câmaras, o projeto será encaminhado para a Congregação para apresentação. A 81 
UATI está no momento sem atividades, mas retorna com o novo projeto no início do próximo 82 
semestre letivo. (6) Foi firmado o convênio do Quiosque da Saúde com a Prefeitura de Santos. 83 
(7) Limpeza – em relação a isto tivemos problemas e um email do diretório acadêmico chegou 84 
ontem as 18h:01min solicitando esclarecimentos sobre a limpeza. A Professora Regina leu o 85 
documento a todos os presentes. Antes deste e-mail chegar, alguns alunos foram à imprensa e a 86 
Professora Regina recebeu um telefone do Diretor Administrativo informando que jornalista do 87 
jornal “A Tribuna” estava na Ponta da Praia pronta para filmar o prédio,  e alguns alunos estariam 88 
dando entrevistas para denunciar falta de limpeza, corte de bolsas e atraso das obras da Silva 89 
Jardim. A Professora Regina não autorizou a entrada da imprensa e disse que precisa ficar claro 90 
que a imprensa só entra no campus com sua autorização, toda entrevista tem que ter pauta 91 
prévia, pois  muito do que se fala é distorcido, de modo que é necessário tomar-se cuidado 92 
extremo ao se pronunciar sobre qualquer assunto. A Unifesp tem uma assessoria de imprensa 93 
que deve ser utilizada nestas ocasiões. Uma notícia dada num jornal sobre um problema interno 94 
só depõe contra a Unifesp. A Professora disse que conversou por telefone com o jornalista que 95 
esteve na Ponta da Praia. O diretório acadêmico procurar a direção para tirar dúvidas quanto a 96 
qualquer assunto é uma atitude correta que agradece e deve acontecer sempre que necessário. 97 
Não entende que a Tribuna possa ter interesse em nossos problemas internos. Declarou que 98 
nenhum de nós fica imune ao que está acontecendo. A Unifesp não é apenas falta de limpeza, 99 
não é obra atrasada. A Unifesp são 45 projetos de extensão, pesquisa de ponta, quase 1000 100 
alunos sendo atendidos gratuitamente, com a qualidade que nenhuma das universidades 101 
privadas de Santos tem, nem de perto; são docentes muito dedicados, é isto que temos que 102 
colocar na imprensa, os problemas internos estamos resolvendo. Com relação à limpeza, a 103 
Unifesp não tem responsabilidade sobre o que aconteceu com a empresa de limpeza. A 104 
Professora Sylvia Helena disse que é preciso esclarecer que esta situação se repete pela 105 
segunda vez. A empresa de limpeza pediu rescisão de contrato para que não fosse cobrado 106 
multa, mas isto não foi aceito pela direção, e foi feito um processo de rescisão para a Reitoria 107 
que, imediatamente, iniciou um outro processo de contratação emergencial que passa a vigorar 108 
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a partir de hoje. A empresa que está sendo contratada emergencialmente já está com uma 109 
equipe de emergência nas nossas unidades. A partir de 2ª. feira o sistema de limpeza estará 110 
restabelecido. Houve também uma preocupação dos diretores para que os servidores da 111 
empresa fossem aproveitados, evitando assim que ficassem desempregados. (8) Eventos não  112 
curriculares programados para acontecer nas instalações do campus: o DPD recebeu um pedido 113 
de um aluno no dia 19/09 solicitando  a instalação de projetor, telão, e equipamento de som no 114 
saguão da Ponta da Praia, na semana de 30 de setembro. O evento também teria a 115 
coordenação do prof. Mauricio Malougar. Neste evento, pretendem receber os integrantes da 116 
Escola de samba X-9 para uma roda de conversa e de samba. No entanto, a Prof. Regina 117 
lembra que neste horário há atividades do curso de serviço social no mesmo prédio e que, além 118 
do barulho, temos a preocupação com o patrimônio e com a segurança das pessoas, pois, em 119 
havendo um evento que inclui pessoas que não pertencem à comunidade acadêmica, outros 120 
poderiam se aproveitar para entrar no prédio. Assim sendo, um evento como este precisa ser 121 
programado com antecedência, e a segurança teria que ser reforçada. Conversamos com 122 
professores do curso de Serviço Social, com o Prof. Maurício Malougar e o aluno Luis Gustavo. 123 
Outros eventos semelhantes ou não precisam ser programados da maneira correta, lembrando 124 
que tudo tem um custo e se tiver que recrutar segurança isto custa dinheiro para a Universidade. 125 
Qualquer evento precisa ter orçamento e o devido planejamento. (9) Foram indicados para 126 
compor a Comissão de Assessoria Internacional, como titulares os professores Camilo Seabra, 127 
Claudia Ridel Juzwiak , Maria Graciela González Perez de Morell, e como suplentes as 128 
professoras Ana Damaso, Marta Cristina Meirelles e Eunice Nakamura. Estes docentes foram os 129 
que se manifestaram interessados. Estes professores vão participar das reuniões e a proposta é 130 
de que depois eles montem uma Câmara de Assessoria Internacional aqui no campus. (10) 131 
Indicações para ocupação de cargos de coordenação: (10.1) Comissão de Licitação - A Prof 132 
Regina informou que indicou dois docentes para compor a comissão de licitação: Prof. Rodrigo 133 
Choueri e o Prof. Emilson Colantonio.  Após as manifestações, a profa. Regina disse que 134 
entende que alguns cargos são de confiança da Diretoria e que é prerrogativa do Diretor nomear 135 
pessoas de sua confiança para ocupá-los. Este direito é assegurado ao Diretor pelo Estatuto e 136 
Regimento Geral da Universidade, e legitimado pelo processo democrático que elege o Diretor e 137 
o Vice-diretor do campus, conferindo-lhe, portanto, autoridade para fazê-lo. Disse também que 138 
considera que isto faz parte do processo democrático, e citou que não apenas a Comissão de 139 
Licitação, mas também  (10.2) a  Coordenação do Núcleo de Bioética, que será assumida pela 140 
Professora Silvia Tagé, que era vice-coordenadora da professora Nancy Ramacciotti de Oliveira 141 
Monteiro, sendo vice-coordenador o Professor Ricardo Padovani.  (10.3) Indicou também, 142 
porque é prerrogativa do diretor, estabelecida pelo Regimento geral da Universidade, a 143 
Professora Milena Vidotto para a Coordenação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) em 144 
substituição à Professora Isabel Cristina Céspedes. A Professora Milena  aceitou.  Outros 145 
informes: (11) O Professor Ricardo Guerra disse que docentes do curso de educação física 146 
participaram da ação global, no SEST/SENAT, que foi bem proveitoso, e que foram convidaram 147 
para o próximo ano e querem expandir. Mas, que apesar disto, o SEST/SENAT ainda não está 148 
adequado para a parceria que o curso necessita, enquanto as reformas assinaladas não forem 149 
executadas. (12) A discente representante dos alunos de pós-graduação, Vanessa Pires, disse 150 
que os alunos organizaram uma Comissão de Pós-graduandos da Unifesp - Baixada Santista, 151 
elaborando comunicado oficial para todas as instâncias. (13) A Professora Terezinha de Fátima 152 
Rodrigues justificou, a pedido das interessadas, a ausência das Professoras Macarena 153 
Devincenzi, que está em Brasília, e Profa. Tania Prevedel. Informou também que  brevemente 154 
será aberto o edital de Residência Multiprofissional para o preenchimento das vagas de 2012 . 155 
(14) A Professora Jaquelina Imbrizzi disse que já houve uma reunião da Comissão de 156 
Laboratórios na qual alguns pontos foram sistematizados. (15) O Professor Mauricio Malougar 157 
disse ter quatro informes rápidos: (15.1) ele recebeu solicitação para indicar um docente para a 158 
Comissão Municipal Interdisciplinar de Monitoramento de Políticas de Proteção Social e indicou 159 
o Prof. Stefanis Caiaffo, que se propôs a participar desta comissão (15.2) recebeu convite do 160 
Conselho Regional de Psicologia para que o curso apoiasse a promoção de um ciclo de debates 161 
de psicologia e povos indígenas. (15.3) foi aprovado na CEG o regimento do Serviço Escola 162 
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Integrado e foram indicados professores de cada um dos cursos para compor o conselho do 163 
referido serviço. O Professor Maurício disse estar interinamente na coordenação e está num 164 
momento de observação das condições mínimas necessárias para que o espaço designado para 165 
este setor, localizado na Unidade Ana Costa 178 seja usado. (15.4) O mandato da coordenação 166 
do curso de Psicologia termina em 20/10/2011. Na última reunião foi proposto que o atual 167 
mandato da Coordenação e Vice-Coordenação fosse prorrogado por razões acadêmico-168 
administrativas até o início do próximo ano. (16) Prof. Daniel Ribeiro disse que no dia 12 169 
/09/2011 ele e o Prof. Vitor Dourado foram eleitos como Coordenador e Vice-Coordenador, 170 
respectivamente, do Programa de Pós- Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde. O 171 
Professor Daniel está deixando a coordenação da CPPG. (17) O Prof. Daniel Ribeiro  informou 172 
também que nos dias 31/10 e 01/11  vai acontecer o III Forum Integrador de Pesquisadores da 173 
Unifesp, que tem como objetivo fomentar a inovação e tecnologia, bem como colaborações entre 174 
os grupos de pesquisa da UNIFESP. A Professora Regina Spadari disse que participou da 175 
reunião, está coordenando um workshop, e o nosso campus está se fazendo representar em 176 
várias mesas. Passou o contato de alguns docentes do campus, dos Professores Virginia, 177 
Sidney, Guerra, Márcia Novelli aos organizadores de algumas mesas que poderiam ser de 178 
interesse. Sugere-se que mesmo que a pessoa não participe da mesa esteja na sala para 179 
discussão. (18) A Professora Liduína insistiu que gostaria de expressar seu  sentimento de 180 
desagrado e preocupação com relação à indicação da coordenadora do NAE, nada contra a 181 
Professora Milena Vidotto,  mas houve tanta polêmica na outra gestão,com relação a este 182 
assunto,  que no mínimo os coordenadores de curso deveriam ter sido consultados e que a 183 
indicação deveria ter sido feita após ouvir os docentes do campus. A Professora Regina 184 
respondeu que anotaria suas observações. (19) A Professora Regina disse que irá se reunir com 185 
o DPD para rever as atribuições destes técnicos e a sua locação. Ao total são 6 contando com 186 
os estagiários. (20) A Professora Silvia Tagé falou sobre a necessidade de mais um servidor 187 
para o estágio porque a secretária Esmeralda Rocha está sobrecarregada. A Professora  Regina 188 
disse que 3 secretárias estão aguardando nomeação. Pauta: 1.  Aprovação das atas das 189 
reuniões do Conselho de Campus/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade dos 190 
meses de abril, junho e julho. Para a próxima reunião será enviada a de maio. Colocado em 191 
votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. 2.  Criação dos novos departamentos: Na 192 
reunião do Conselho de Campus / Congregação do Instituto Saúde e Sociedade do dia o dia 27 193 
de janeiro deste ano foi aprovada a criação dos deptos,  Departamento de Ciências do 194 
Movimento Humano, Departamento de Gestão e Cuidados em Saúde, Departamento de Saúde, 195 
Clínica e Instituições e o ofício foi encaminhado ao Conselho de Administração, propondo a 196 
criação deste departamentos. Com a implantação do novo Estatuto e Regimento Geral e a 197 
conseqüente mudança de procedimento, este assunto deve ser aprovado apenas na 198 
Congregação. Assim sendo, o assunto volta a esta instância para ser referendado. Todos 199 
aprovaram por aclamação. 3. Concursos: (3.1) sugeriu-se que nas próximas reuniões o RH do 200 
campus vai providenciar uma tabela com a relação dos concursos a serem abertos, os 201 
resultados de concursos já efetuados para homologação. (3.2) Abertura de concurso de 202 
professores substitutos para as professoras de bioquímica e de nutrição. O pedido foi aprovado 203 
por todos. (3.3) o DSES recebeu solicitação do eixo IS de um concurso de professor substituto 204 
para a Profa. Sylvia Helena Batista, mas dado que a vice diretoria não tem por lei direito a 205 
substituto, estamos pleiteando o apoio desta congregação para que lute por esta vaga junto ao 206 
RH da UNIFESP. O pedido foi aprovado por todos. (4) Aprovação de bancas de concursos :  207 
Concurso de professor adjunto para: o eixo trabalho em saúde; estudo do movimento humano; 208 
eixo o ser humano e sua dimensão biológica; oceanografia. Também foi aprovada a banca do 209 
concurso de Livre Docência da área “Bases celulares e moleculares das doenças” do Depto de 210 
Biociências. (5). Concessão de título de professor afiliado para a Profa. Maria Aznar Farias. 211 
Em março de 2011 o Prof. Nildo encaminhou mas, de acordo com o regimento atual, quem 212 
aprova é a Congregação. A prof. Regina esclareceu que o professor afiliado não recebe salário, 213 
não tem vínculo  empregatício com a Universidade, mas pode usar o título, ter acesso às 214 
instalações e e-mail. Quem solicita é a Profa. Nancy Ramacciotti que já desenvolve colaboração 215 
com esta professora. Foi aprovado pelo conselho do DSES em 16/02/2011. Será formada uma 216 
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comissão de professor afiliado para entendermos e pautar na congregação. Colocado em 217 
votação foi considerado aprovado. (6) Serviço social: a Profa. Liduína esclareceu que foram 218 
abertas 3 vagas em edital para o curso de Serviço Social. Solicitou-se alteração do edital, de 3 219 
para 2 vagas, uma vez que a coordenação do curso recebeu solicitação da profa. Claudia 220 
Mazzei de remoção da Universidade Federal de Santa Catarina para a UNIFESP/Campus 221 
Baixada Santista. Os docentes do curso aprovaram a solicitação. Colocado em votação foi 222 
aprovada a redução do número de vagas de 3 para 2, sendo uma das vagas utilizada para a 223 
remoção da Claudia Nogueira Mazzei. (7) Documento de Avaliação do Estágio Probatório: 224 
entende-se que a dimensão do estágio probatório merece uma discussão detalhada. Vamos 225 
enviar um documento à CPPD para que espere a posição do campus até dia 07/11. Entendemos 226 
que isto é melhor do que discutir o estágio probatório agora, devido ao adiantado da hora. Existe 227 
uma preocupação com a quantidade de novos docentes na Unifesp, que precisam ser avaliados, 228 
uma vez que esta avaliação é determinada por lei federal. Assim os pontos de pauta: folha de 229 
ponto dos técnicos, documento de avaliação do estágio probatório, normas da comissão de 230 
bancas, comissão para elaboração do regimento interno, fórum de gestão, e comissão de 231 
desapropriação para uma próxima reunião. Informes sobre a unidade silva jardim: havia 232 
inúmeras pendências em julho: alvará dos bombeiros, alvará da CPFL, alvará da CET, a ligação 233 
de água e esgoto do prédio à rede da SBESP. Todas essas pendências foram resolvidas, graças 234 
ao empenho de todos os envolvidos, inclusive a empresa que está construindo o prédio, e 235 
sempre o empenho do Diretor Administrativo, Sr. Emerson, que foi incansável. O prédio está 236 
quase pronto, muitas salas e laboratórios já estão prontos e estão fechados, assim como a 237 
biblioteca e o restaurante. A estrutura metálica já foi instalada. Nada mais havendo a discutir, a 238 
Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 239 
Sociedade. 240 
 241 


