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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 1 
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DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM  3 
03.02.2012 4 
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 6 

Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à Avenida Ana 7 
Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista 8 
da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos, 9 
sob a Presidência da Profa. Dra. Sylvia Helena Batista, vice- Diretora do Campus Baixada Santista. 10 
Estiveram ausentes: Profa. Dra. Terezinha F. Rodrigues, Prof. Dr. Alexandre Valotta, os servidores 11 
eleitos representantes dos técnico-administrativos, Sr. Leonardo Orefice, Sra. Mariana Guimarães, Sr. 12 
Ricardo Alves e os discentes eleitos Daniel Vieira Luiz e Elida Rodrigues. A Professora Sylvia 13 
agradeceu a presença da Profa. Regina C Spadari que ela está em férias, mas tem acompanhado os 14 
acontecimentos recentes do campus. A Profa. Sylvia Helena iniciou a reunião informando que a  15 
Direção gostaria de partilhar com a Congregação, que é  o órgão deliberativo superior do campus,  a 16 
avaliação que faz com relação ao início do semestre letivo para os alunos veteranos. A Professora 17 
disse que não estava se referindo aos estágios. Na reunião da Congregação de novembro de 2011 18 
foi feita uma análise de todas as informações disponíveis naquele momento e decidiu-se que o início 19 
do semestre letivo obedeceria o calendário letivo da Instituição, iniciando-se em 06 de fevereiro de 20 
2012.  A primeira semana seria dedicada ao planejamento, com a participação de todos os 21 
segmentos. A partir desta decisão, a direção trabalhou no sentido de que todas as condições das 22 
unidades envolvidas estivessem preenchidas. Todas as medidas foram tomadas para que o prédio da 23 
unidade central da Silva Jardim fosse utilizado com as suas 20 salas, a direção, a biblioteca, a 24 
secretaria acadêmica; o prédio da Ana Costa com os laboratórios e salas de aula. Não foi incluída  no 25 
planejamento a unidade  Ponta da Praia já que o contrato desta unidade com o campus encerrou-se 26 
em 31 de dezembro de 2011.  No entanto, a Ponta da Praia está sediando agora o curso de 27 
bacharelado de Ciência e Tecnologia, sendo seu aluguel pago pela Prefeitura de Santos. A Direção 28 
também iniciou a ocupação da Unidade Silva Jardim. Embora o restaurante universitário ainda não 29 
tenha iniciado suas atividades, nos meses de fevereiro e março, como também já foi informado nesta 30 
Congregação, estarão disponíveis as cadeiras e mesas para professores, alunos e técnicos que 31 
trazem suas refeições. O inicio das atividades no prédio da Silva Jardim foi marcado com a formatura 32 
que ocorreu no dia 20 de janeiro. Em seguida, realizou-se naquele prédio, a reunião extraordinária da 33 
Congregação, quando os conselheiros puderam conhecer os espaços. No dia 01/02, iniciou-se o 34 
planejamento com a estimativa aproximada, excetuando-se os docentes em férias, de 100 a 110 35 
pessoas. Entretanto, no dia 01/02 ocorreram situações, que exigem uma nova avaliação da decisão 36 
tomada pela Congregação em novembro quanto a data de início das aulas. Na reunião de hoje a 37 
Direção entende que dispõe de informações que podem embasar as discussões  sobre a data de 38 
início das atividades letivas. No dia 01/02 foram tiradas fotos, sem autorização, o que gerou protestos 39 
da empresa (Almeida Zapata), uma vez que  a obra completa ainda não havia sido entregue, e, 40 
portanto, ainda está sob a responsabilidade da empresa. O assunto foi tratado pela Direção junto aos 41 
representantes da empresa e esta questão foi superada . Além disso, varias pessoas presentes  42 
declararam ter sofrido crises de rinite, asma ou bronquite devido a poeira produzida naquele dia. Com 43 
isto, ontem , em decorrência destes eventos, a diretora em exercício rediscutiu com a Almeida Zapata 44 
a conveniência de se iniciarem as atividades no dia 06/02. Levou-se em consideração que, apesar de 45 
ter sido providenciado tudo que havia sido pactuado, a saber: rede elétrica, 20 salas de aulas 46 
montadas, biblioteca, secretaria  acadêmica (com mudança prevista para ocorrer ao final do período 47 
de matriculas), a direção entende que ainda há atividades que atrapalhariam as atividades didáticas, 48 
tais como, barulho de obras que estariam sendo realizadas em outros espaços, fluxo de operários, 49 
etc. Assim sendo, a direção do campus propõem o início das atividades letivas no campus para os 50 
veteranos no dia 23/02  mantendo-se a data de recebimento dos calouros no dia 27. Os estágios 51 
cumpririam a  programação prévia, uma vez que ocorrem em locais externos ao prédio.  O Professor 52 
Mauricio Lourenção Garcia disse que durante o fórum de psicologia, realizado recentemente, os 53 
presentes já previam que seria necessário o adiamento da utilização do espaço, sugeriu que não 54 
fosse adiado o inicio das atividades acadêmicas. Ao contrário, os presentes propuseram que as 55 
atividades acadêmicas ocorressem em espaços públicos, tais como praças e ruas da cidade de 56 
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Santos. A Profa. Fernanda Scagliusi arguiu se o adiamento do início das aulas resultaria em 57 
prorrogação do calendário. O Professor Mauricio insistiu que apoiava a ocupação do espaço apenas 58 
no dia 23 desde que isto não significasse adiamento do ano letivo. A Professora Carla Cilene, 59 
coordenadora da CEG, disse que analisou o calendário e verificou que o adiamento proposto 60 
resultaria em avanço de 8 dias letivos, e que sugeria que fosse seguido, para os veteranos, o 61 
calendário dos calouros. O Prof. Odair disse que, embora entenda a proposta do Prof. Mauricio, ela 62 
não se aplicaria a todos os módulos, trazendo portanto, descompasso entre os diferentes módulos. O 63 
Prof. Juarez pediu esclarecimentos com relação ao habite-se do prédio. A Professora Sylvia 64 
respondeu que temos alvará dos bombeiros, e está previsto o recebimento do alvará da Prefeitura na 65 
próxima semana. O discente Gabriel Tavares  se pronunciou favorável à proposta do Professor 66 
Mauricio, e lembrou que o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, quando esteve aqui nos falou 67 
que educar, se educa até embaixo das árvores. O discente disse então para irmos para embaixo das 68 
árvores, mas não deixar as atividades porque o campus não está pronto, que  tenha  aula sim, na rua, 69 
pois o ministro  disse que dá para se educar desse jeito. A Professora Luciana Maluf disse ter achado 70 
importante ter alguma atividade como o que o Prof. Mauricio L. Garcia colocou e cada curso pudesse 71 
ver o que pode fazer, mas não dentro do calendário oficial.A Professora Virginia Junqueira 72 
cumprimentou a todos docentes, técnicos e estudantes e disse que este prédio é uma conquista 73 
nossa, principalmente de quem iniciou o movimento de greve de 2010, que foram os estudantes, e 74 
que o fazia sem nenhuma demagogia porque não precisava disso. Informou que, em reunião do Eixo 75 
TS com a participação dos docentes do curso de Serviço Social onde foi enfatizada a importância  da 76 
prestação de contas da direção, principalmente na frente dos estudantes que não fazem parte da 77 
Congregação e que é prudente que entremos na Silva Jardim somente com as condições de 78 
segurança garantidas. A Profa. Virginia Junqueira perguntou e gostaria que a direção esclarecesse 79 
que se no momento em que tudo estiver adequado  e os estudantes puderem ficar na Silva Jardim o 80 
dia inteiro, como ficará a questão da alimentação. Finalmente a Prof. Virginia Junqueira sugeriu   que 81 
os módulos do eixo TS 3º. e 5º.  termos poderiam começar as aulas no dia 06/02, na Ponta da Praia. 82 
A servidora Milca disse que os técnicos administrativos  tem algumas dúvidas sobre quais setores 83 
serão transferidos para a Unidade Silva Jardim. No caso da biblioteca, se for prorrogado o prazo de 84 
início das aulas, os técnicos ficariam na Silva Jardim ou voltariam para a Ponta da Praia? Lembrou 85 
que preocupações existem com relação à segurança, que a  Secretaria de Graduação precisa de 86 
rede de internet, e indagou se isto já vai estar contemplado na Silva Jardim ou os técnicos podem 87 
aguardar até que tudo esteja pronto para mudarem. A servidora Nádia disse que a biblioteca ainda 88 
tem que ser arrumada e montada e que os técnicos da biblioteca não se sentem seguros com relação 89 
à saúde em relação ao trabalho. Se for determinada uma data seria interessante que os técnicos 90 
seguissem a mesma porque os riscos existem para todos. A Profa. Regina Spadari interveio, dizendo 91 
que mediante os esclarecimentos que a Profa. Sylvia Batista forneceu não há dúvida nenhuma que 92 
todas as condições de segurança e infraestrutura estão sendo providenciadas e que haverá um 93 
adiamento, se a Congregação assim determinar, de 8 dias no início das atividades letivas dos 94 
veteranos, os quais serão repostos. As outras questões aqui levantadas não constituem assuntos 95 
desta reunião, e poderão ser discutidas em uma próxima. Reforçou que nesta reunião vamos decidir 96 
se vamos adiar o inicio das aulas para 23 de fevereiro. As questões operacionais realtivas a cada 97 
setor administrativo ou acadêmico serão resolvidas com o setor individualmente,  até o dia 23/02, 98 
para que até lá tudo esteja funcionando a contento. Lembrou que toda mudança envolve imprevistos 99 
e aqui estamos falando de uma mudança para um espaço de 17.000 m

2
, que envolve mais de 1000 100 

pessoas e que, portanto, se reveste de grande complexidade, e que é por isto que estamos propondo 101 
o adiamento para o dia 23. A Profa. Regina  Spadari afirmou que o prédio pronto é resultado de uma 102 
luta muito grande de todos nós que aqui convivemos neste campus e não apenas do movimento de 103 
paralisação do ano passado, mas que todos, cada um dentro de sua área de atuação, são atores 104 
desta vitoria. A Professora Silvia Tagé disse que não concorda com a proposta de começar o 105 
semestre informalmente ou em espaços públicos, nem em só começar o eixo TS.  Disse que aprova a 106 
proposta da direção de iniciar as atividades letivas no dia 23, e que a CEG decida sobre a reposição 107 
dos 8 dias. Entende que toda mudança exige adaptações e que muitas questões que surgirem serão 108 
resolvidas estando no local, como  acontece normalmente com toda mudança. A Profa. Sylvia Helena 109 
disse que sem precisar ser demagoga, porque nem ela própria nem a Profa. Virginia Junqueira o são,  110 
queria agradecer a todos que chegaram aqui desde 2004, muito antes de 2010  e esperam por este 111 
prédio, os primeiros professores e técnicos que acreditaram  que o prédio iria ser entregue. Disse 112 
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acreditar que todos  são  merecedores de agradecimento. Todos são responsáveis, uma vez que 113 
diferentes movimentos foram feitos ao longo destes anos e o prédio é resultado de todos eles. A 114 
Profa. Sylvia Batista disse que já havia conversado com a Profa. Regina Spadari sobre sua 115 
preocupação em relação a falta de divulgação das informações pelos representantes das diferentes 116 
categorias neste e em outros conselhos e câmaras.   Lembrou que todas as informações hoje 117 
solicitadas foram tratadas na ultima reunião da Congregação, a saber, mobiliário, funcionamento do 118 
restaurante universitário, situação  dos contratos com os restaurantes conveniados, na Ponta da 119 
Praia e  na Vila Mathias. Informou que foram mantidos os convênios, aplicando-se o percentual do 120 
IPCA, e que o processo de credenciamento de novos estabelecimentos está  aberto. Informou  121 
também que o subsídio foi aumentado, de modo que a PRAE passa a contribuir com R$ 5,00 e o 122 
estudante permanece pagando R$2,50; o mesmo preço que será praticado no RU. Os cardápios 123 
foram todos orientados pela Profa. Ana Maria Souza Pinto do Curso de Nutrição deste campus. 124 
Informou novamente que dos 49 itens licitados para o restaurante já foram comprados 46, 2 itens que 125 
não atenderam as especificações serão objeto de nova licitação, mas estes não comprometem o 126 
funcionamento do RU.  Foi informado também que a decisão sobre transporte será tomada no 127 
momento que for sentida a necessidade. Se for necessário transporte dos alunos da  Silva Jardim  128 
para o Pantaneira, ele será garantido. O orçamento do campus dará prioridade para estas questões. 129 
Enfatizou que todas estas informações foram prestadas na última 3a. feira, nesta Congregação. 130 
Passaremos a disponibilizar as atas da Congregação na página do campus, na Internet assim que 131 
aprovada, para que o trabalho de representação possa ser facilitado porque, sem dúvida, os 132 
representantes estão enfrentando muita dificuldade para divulgar as informações. A Profa. Sylvia 133 
considera que a decisão do eixo TS não corresponde a uma decisão tomada coletivamente, e 134 
acredita que não se pode deliberar, o que é para nós uma surpresa, que um eixo tenha um início 135 
diferente dos demais. A Profa. Virginia disse que “tem por obrigação, assim como os demais 136 
coordenadores que estão aqui, de apresentar a discussão que fizemos, apenas isto. A primeira 137 
votação podia ser por referendar que não vamos a Silva Jardim até que a direção diga que é o 138 
momento adequado, pode ser dia 23, pode ser qualquer outra data, a direção nos  dirá em virtude de 139 
contatos, questões de segurança, qual o momento adequado. A primeira votação podia ser esta. E a 140 
segunda, se iniciaremos as aulas ou não em outro local, ou seja, no local  que a gente ocupava 141 
antes. No caso, o eixo TS 4ª. e 5ª. feira ocupava a Ponta da Praia e a gente só propôs isto, agora 142 
obviamente seguiremos a decisão coletiva, isto para nós está fora de questão, sempre seguimos, 143 
democraticamente”. A Profa. Sylvia disse que  a proposta da direção não é transferência sem dia 144 
definido, mas sim adiar o inicio das aulas dos alunos veteranos de 8/02 para 23/02, mantendo a 145 
distribuição pactuada dos espaços de ocupação das unidades. Com relação às duvidas levantadas 146 
pela servidora Milca Oliveira, a Profa. Sylvia Helena disse que ontem esteve pessoalmente na 147 
Secretaria de Graduação  e acha que não foi suficientemente clara, pois afirmou  que somente com 148 
as condições completas iriam mudar. Disse da sua alegria, e Andrea sabe disso, porque ontem a 149 
rede estava no prédio, cumprindo-se assim  o cronograma para sua instalação. Garantiu que nenhum 150 
servidor ou setor será exposto a condições de insegurança. Se avaliarmos que a produção de poeira, 151 
impede ou compromete,  obviamente suspenderemos toda a mudança para lá de todo e qualquer 152 
servidor. Em nenhum momento vamos colocar qualquer um de nós em risco. A Profa. Sylvia disse 153 
que temos uma proposta de encaminhamento e propôs que seja feita inicialmente a votação pela 154 
transferência do dia e depois pela data de início das aulas. A Prof. Sylvia mantém que se opte pela 155 
transferência  do dia 06 para 23/02, iniciando todas as atividades no dia 23, excetuando os estágios, 156 
que iniciam no dia 06/02. A professora Carla Cilene disse que queria reforçar a proposta da direção 157 
com relação ao estágio, uma vez que a maioria dos estágios, acontece em cenários externos ao 158 
campus e que há compromissos assumidos com os serviços onde eles ocorrem. O Professor Ricardo 159 
Guerra disse que tinha uma proposta. Sugeriu o início das aulas para o dia 27/2, seguindo o mesmo 160 
calendário dos calouros. Disse que se quer ter segurança e bom andamento das coisas, é necessário 161 
se programar, ter paciência porque este é um momento que todos sempre quiseram. Na visão do 162 
Professor Ricardo Guerra não há diferenças entre os dias 23 e 27 e propôs um calendário único, 163 
calouros e veteranos, para o dia 27/02. A Professora Carla Cilene consultada disse que não haveria 164 
problemas e que as aulas terminariam dia 06/07 ao invés de 04/07. Com o esclarecimento da 165 
Professora Carla, a Direção acolheu a proposta do dia 27 do Professor Guerra, transferindo do dia 166 
06/2 para 27/02 o inicio das atividades de ensino de graduação, excetuando-se os estágios. Colocado 167 
em votação, a proposta de se votar separadamente  (transferência de dia  e inicio das aulas), obteve 168 
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04 votos a favor. A Profa. Sylvia colocou então em  votação a proposta de votarmos juntas as duas 169 
questões ( transferir o início das atividades letivas de graduação dos veteranos do campus Baixada 170 
Santista, do dia 06 para o dia 27 de fevereiro , excetuando-se as atividades de estágio, desde que 171 
todas as condições de segurança do trabalho e questões legais estejam garantidas, obteve 24 votos 172 
a favor, com 4 abstenções.A direção colocará  uma nota para toda a comunidade sobre esta decisão, 173 
e informara  a Reitoria e a Pró-Reitoria de Graduação . Finalizando, a Profa. Sylvia solicitou que, em 174 
futuras congregações, quando os representantes trouxerem convidados, avisem para que a direção 175 
providencie mais espaço de modo que haja lugar para os conselheiros e também para os convidados. 176 
Nada mais havendo a discutir, a Profa. Sylvia Helena Batista encerrou a reunião do 177 
Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade, e eu Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 178 


