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Ao décimo sétimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à Rua 7 
Silva Jardim, 136, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista da 8 
UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos, 9 
sob a Presidência da Profa. Dra. Sylvia Helena Batista. Pauta: aprovação do calendário de 10 
reposição de atividades acadêmicas e replanejamento do calendário acadêmico. Iniciou-se uma 11 
discussão sobre abertura do campus aos sábados: (o gravador não gravou a fala inicial da 12 
Professora Liduína). A Profa. Sylvia Helena disse que esse tema já havia sido debatido na 13 
congregação, quando recebemos no final do ano passado um documento da PRAE solicitando que o 14 
campus fosse aberto aos sábados. A Congregação naquele momento respondeu que reconhecia a 15 
legitimidade de abertura do campus aos sábados. Entretanto, com o atual número de servidores 16 
técnico-administrativos, essa abertura era inviável. Por ocasião da CEG, foi informado que os 17 
serviços terceirizados de segurança, limpeza e copa estão disponíveis no período da manhã de 18 
sábado, pois os trabalhadores têm jornada de 44 horas semanais. Já os serviços de infraestrutura, 19 
biblioteca, secretaria, laboratório de informática, caso fosse aprovada a abertura no sábado, exigiriam 20 
uma negociação com os servidores técnico-administrativos de cada setor. Então, a abertura do 21 
campus aos sábados não é da governabilidade apenas da direção do campus. Profa. Terezinha de 22 
Fátima Rodrigues: essa discussão dos sábados na minha percepção, se eu estiver errada me 23 
corrijam, por favor, são todos os cursos que querem e vão utilizar os sábados. Então, eu acho se a 24 
gente agregasse numa unidade só compatibilizar, fazer algumas propostas mais efetivas, 25 
dependendo de quais os cursos e eixos que vão utilizar os sábados, o que precisa para que a gente 26 
canalize essa possibilidade mesmo com todas essas dificuldades, pode ser na Ponta da Praia, não 27 
sei se aqui mesmo por causa de uso da biblioteca;  eu falo do Serviço Social que também está 28 
pensando em usar o sábado agora e os demais cursos vão usar ou não, vai realmente precisar eu 29 
acho e a partir daí, diante de um quadro mais objetivo, que lugares poderiam ser, que lugar, que 30 
espaço, tem que pensar também na estrutura necessária pra esses dias o dia todo, só a manhã, 31 
manhã e tarde? Como a gente vai fazer isso e também tem toda uma condição aí. A gente está 32 
falando do curso de Serviço Social, mas os estudantes do noturno e os estudantes trabalhadores 33 
então, abrir o campus no sábado tem que ser algo ponderado, tendo na realidade os alunos 34 
trabalhadores. Tudo isso tem que discutir, então é uma questão a ser colocada. Profa. Patrícia Rios 35 
Poletto - Os docentes que ministram módulos na sexta-feira vão necessariamente precisar do 36 
sábado por que no calendário de reposição quem dá aula na sexta-feira vai ter três sextas-feiras a 37 
menos, uma de PIBIC e dois feriados, e o semestre acaba numa quinta-feira. Então, quem dá aula na 38 
sexta vai precisar usar o sábado. Professora Cristiane Gonçalves Silva: ... Esse ano tem todo um 39 
caráter diferente para isso, sobre o Pré-PIBIC, a gente não está fazendo como ensaio mas sim como 40 
uma valorização dos trabalhos... ...isso implica inclusive na apresentação de painéis com projetos que 41 
ainda não iniciaram. Nesse sentido eu não sei se a gente tem condições de fazer antes do de São 42 
Paulo, porque depende da agenda de muitos de nós e porque seremos avaliadores desses trabalhos. 43 
A gente já avaliou todos os resumos, já organizou por avaliadores, por sala, mas aí depende agora da 44 
agenda, então é mais difícil nesse sentido.  Eu acho que a gente mantém isso na Baixada para 45 
aproveitar o trabalho, então só queria pontuar isso que o esforço que a gente fez até agora mesmo 46 
que a gente não viabilize isso antes do congresso de São Paulo, eu acho que a gente pode manter o 47 
evento com esse caráter novo inclusive que a gente quis. Profa. Sylvia Helena - na verdade, a Profa. 48 
Florianita já tinha expressado a sua compreensão em relação ao PIBIC.  Concordo que é, até, uma 49 
feliz coincidência fazer depois, que a gente desvincula desse modelo do pré-PIBIC. Professora 50 
Florianita Coelho Braga Campos - já discutimos isso na CEG e não houve tempo de reunir a 51 
Câmara de extensão, mas eu estou aqui com a Carol (Profa. Carolina Carvalho). O segundo fórum de 52 
extensão também vai ser mantido e deverá ser realizado assim que terminar o período de exames, na 53 
primeira semana (segunda e terça-feira). Sugiro que este fórum seja realizado junto com o pré-PIBIC. 54 
Prof. Stéfanis Silveira Caiaffo- ...  estava aqui confirmando com Guerra até onde eu recordo, e 55 
sempre falo disso, nesse momento em que é na Psicologia, pelo menos nesse momento, que a gente 56 
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tem que pensar em reposição, que parece que é regimental do campus que constando do plano de 57 
ensino, ou seja sendo planejado até 20% das atividades, sem  prejuízo da dimensão pedagógica dos 58 
módulos, podem ser feitas a distância. Nos meus módulos de psicologia política eu costumo trabalhar 59 
com filmes, não sei se têm alunos meus aqui que podem atestar isso, eu costumo passar filmes. 60 
Então, por exemplo, assim não estou dizendo, por exemplo, que os colegas do eixo biológico têm que 61 
obrigatoriamente mandar o cara estudar sozinho em casa. Seria pesado no dado momento, mas 62 
dentro de uma organização geral nesse cálculo dos sábados, se alguns de nós tivermos a 63 
sensibilidade que o campus todo nesse momento enfrenta um problema específico do segundo 64 
semestre, até que a gente consiga reorganizar o calendário acadêmico e possam se sensibilizar de 65 
refazer tanto quanto possível esses módulos para o segundo semestre, abrindo mão de atividades 66 
que possam propor como estudo dirigido ou atividades para casa, eu acho que aí também há uma 67 
possibilidade de liberar uma carga horária grande. Eu, por exemplo, posso organizar meus módulos 68 
do segundo semestre levando em consideração que os dois filmes posso indicar que os estudantes 69 
assistam  e me devolvam uma resenha, em sala de aula iríamos   direto para discussão, não preciso 70 
utilizar o tempo de sala de aula pra isso talvez isso pode ajudar a equacionar o problema de número 71 
de salas de aulas, consequentemente reorganização de funcionários e coisa e tal que a gente lembre, 72 
digo como uma sugestão. Profa. Maria Liduina de Oliveira e Silva - Essa preocupação foi colocada 73 
na reunião do CG com relação  à  metodologia utilizar:  Educação à Distância embora tenha uma 74 
legislação que regulamente que pode na modalidade presencial, você pode fazer até 20% mas para 75 
isso você precisa garantir um projeto político pedagógico do curso do campus e garantir também isso 76 
dentro do plano de ensino de cada professor, que não é nosso caso aqui. Entendo que a proposta 77 
envolve estratégias que podemos estar criando para além da sala de aula, não é isso? Prof. Stéfanis 78 
- Exato ...por exemplo, eu passo filmes que são difíceis de conseguir, por exemplo o prisioneiro da 79 
Grade de Ferro, um documentário sobre o Carandiru, que você não acha em locadora. Então, eu não 80 
posso dizer para o aluno assim: vá lá na locadora e tire, mas ao mesmo tempo eu posso 81 
disponibilizar. Profa. Sylvia Helena - As novas tecnologias estão presentes sempre no nosso projeto 82 
político pedagógico. Temos vários de nós que desenvolvemos atividades no ambiente moodle nas 83 
diferentes áreas e níveis de formação. Agora acho que a sua fala nos alerta, e eu já tinha tido esse 84 
cuidado de fazer a sua intervenção, de que nós não podemos usar, caso não tenhamos previsto 85 
nessa finalização do primeiro semestre. Mas, para o 2º. semestre identifico atividades que permitem a 86 
utilização das novas tecnologias, inclusive a plataforma moodle que é a mais usada. E, levando em 87 
conta que melhoramos bastante as condições do laboratório de informática, os professores podem se 88 
cadastrar, ou seja, que a universidade  dispõe de uma estrutura que torna possível o uso desta 89 
tecnologia mantendo nosso rigor pedagógico. No entanto, temos resistido a essa grande tendência de 90 
colocar tudo a distância como uma regra geral; nós vamos precisar obedecer ao máximo de 20% das 91 
atividades para a modalidade de ensino à distância para o próximo semestre. Profa. Liduína –Mas, 92 
eu acho assim que podemos discutir este assunto na   CEG (por que 20% ? pode ser 10%?  pode 8% 93 
? pode ser 50%?  80% ?),  mas temos uma proposta alternativa de poder estar utilizando esse tempo 94 
do ponto de vista da discussão do debate da formação, isso também que se a gente quiser articular 95 
como atividade complementar, assistir o filme em conjunto de colega fora do espaço podemos 96 
articular, mas eu acho que ainda assim carece de uma maior discussão pra poder regulamentar essa 97 
discussão. Me preocupa essa ideia dos 20% nessa modalidade ED quando não é ED do meu ponto 98 
de vista por que nós não temos contemplado isso no curso e não vi isso. Já fiz a leitura do projeto 99 
pedagógico, do campus e dos cursos, não vi isso contemplado então acho que alguma coisa assim 100 
que talvez já esteja se anunciando conforme coloca Sylvia para podermos organizar futuramente. 101 
Profa. Sylvia Helena - Nesse calendário eu e Elke tentamos pensar juntas qual o número de 102 
sábados que serão envolvidos. Conversando com Emerson, essa é uma informação fundamental 103 
para qualquer discussão que possamos ter, seja com conjunto de servidores, que de qualquer forma 104 
nós não deliberaremos aqui, vai ter que contatar, reunir, seja com os terceirizados; já partilhei com 105 
Emerson que podemos negociar, por exemplo, com o Pantaneira e com o  Perto da Praia. Então, qual 106 
a dimensão: seriam todos os sábados? Não seriam todos os sábados? É fundamental poder 107 
esclarecer quais são nossas reais possibilidades de negociação, até para gente poder se 108 
comprometer a dar uma resposta para comunidade. Representante discente Juliana Carrapeiro - 109 
coletivamente com as três categorias os estudantes esperavam que pudéssemos ajudar na 110 
composição do calendário. Entendemos que o calendário foi definido pela Prograd, mas só queria 111 
deixar registrado que os estudantes esperavam que pudessem participar dessa organização e tudo 112 
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mais para construir junto da mesma forma que a gente construiu o movimento junto. Como isso não é 113 
mais possível, a gente já está aqui pra votar o calendário, a gente acha importante que os estudantes 114 
estejam presentes nessa discussão dos sábados, é uma coisa que afeta todo mundo. Todo mundo 115 
tem coisa pra fazer no sábado: muita gente trabalha, muita gente faz curso de outras coisas, de 116 
outros lugares. É essencial que os estudantes estejam presentes nessa discussão para 117 
conseguirmos fazer da melhor maneira possível,  para todo mudo conseguir repor com qualidade. Os 118 
estudantes estão muito preocupados com isso e queremos estar presentes, queremos  contribuir 119 
também. Profa. Elke Stedefeldt  - embora tenha sido voto vencido na CEG, acho que eu tenho que 120 
colocar aqui a grande preocupação do curso de Nutrição com o calendário. O curso não concorda 121 
com o calendário: se nós vamos realmente começar o semestre em maio, como está sendo previsto, 122 
que a questão do estágio seja abordada  com a instituição onde ele é realizado, porque nós sabemos 123 
que na hora que a coisa aperta a gente tem que ter uma certa agilidade para isso, então eu acho que 124 
todos os cursos tem locais de estágio e a gente vai precisar pactuar isso então não vai dar para cada 125 
um, cada curso sair resolvendo,  querendo pactuar sozinho e resolver seu curso, o seu problema. Eu 126 
acho que tem que existir esse acordo aqui. Profa. Florianita Coelho Braga Campos - eu queria 127 
fazer um esclarecimento, eu queria falar Juliana  que sobre a questão dos estudantes a gente discutiu 128 
mais foi na Psicologia e foi para CEG para gente ver como faz agora:  é que essa semana vai ser 129 
uma semana padrão que a gente conhece, os cursos estarão discutindo por termo pra saber isso aí 130 
junto com a presença do estudante. Então eu entendi que a gente vai ter esse momento essa 131 
semana discutir por termo, envolvendo cursos e eixos comuns e os estudantes, para fazer isso para 132 
gente saber quantos sábados o que vai acontecer. Profa. Stella Peccin- O meu curso tem a mesma 133 
preocupação em relação aos estudantes: a questão de sábado por que a gente faz parte do projeto 134 
vinculado ao CNPQ com bolsista da Terapia Ocupacional da Psicologia, da Fisioterapia e do Serviço 135 
Social e assim não são pouco bolsistas e a atividade acontece aos sábados, então havendo aula 136 
esses alunos têm esse período comprometido e só acontece aos sábados. Profa. Liduína - Na 137 
realidade é só um esclarecimento assim para Juliana por conta de sua fala:  conversei com os  138 
estudantes informalmente pra dizer o que eles revindicavam naquele momento:  era exatamente 139 
cumprir que fosse garantido que a reposição seja integral. Em um segundo momento, na CEG e nas 140 
comissões de cursos tem a representação dos estudantes e acredito que precisamos articular melhor 141 
com os estudantes para que de fato possam ocupar essas representações.  Enfim, só pra dizer para 142 
os estudantes que deve estar havendo dificuldade de esclarecimento sobre como e porque foi feito 143 
aquele calendário, qual foi o acordo pactuado em torno dos 32 dias para esse final de 1º. semestre  e 144 
o 2º. semestre... (não gravou). Maria (aluna não representante de discente na congregação) -É só 145 
uma colocação meio rápida eu não sei se  conversou com os estudantes quando ela fala de informal 146 
antes ou depois da assembleia? Foi depois da assembleia  então, o que a gente deliberou foi o ponto 147 
principal de que as discussões fossem levadas para a assembleia comunitária como instância maior 148 
durante a greve e o que foi discutido foi que a Congregação não definiria, pois achamos que  o jeito 149 
mais justo de que os estudantes os professores e os técnicos participassem da constituição desse 150 
calendário era em assembleia comunitária e o que a gente viu é que não aconteceu. A assembleia é 151 
o espaço prioritário pra se discutir, só que a reposição é um assunto sobre a greve mesmo que greve 152 
tenha acabado e esta discussão veio para os espaços institucionais e é essa posição que os 153 
estudantes colocam:  não estão participando do processo, mesmo que tenha representantes na CEG 154 
são 6 representantes, um de cada curso. Não são todos estudantes que estavam participando das 155 
assembleias, decidindo as coisas da categoria, é só essa colocação que os estudantes estão 156 
revoltados quanto a isso. Profa. Florianita – assembleia comunitária era uma instância da greve que 157 
a gente notou pelo país afora, então significa a gente vai tá sempre alerta em algum Estado, é 158 
importante manter essa nossa organização. Agora as instâncias institucionais têm que tomar uma 159 
decisão: nós discutimos na CEG, em cada curso, em cada eixo, na sala de aula: na Psicologia foi 160 
acordado que haveria um professor para receber os estudantes e discutir, podemos ampliar com 161 
professores de outros cursos.  Mas, isso não invalida não ter estudantes nas representações dos 162 
colegiados. .Profa. Sylvia- eu queria fazer uma proposta e encaminhamento por que acho que nós 163 
estamos com uma dificuldade de fazer a votação, pelo menos eu estou me sentindo com essa 164 
dificuldade que é não termos dimensionado a questão do sábado. Terezinha coloca a questão dos 165 
alunos que trabalham no sábado. Por outro lado, o sábado não pode ser tomado como um dia que 166 
está livre, mas que será ocupado. Penso que essa é uma questão que tem que ficar clara para nós, 167 
mas, além disso, nós temos atividades institucionais de extensão e de pesquisa que ocorrem aos 168 
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sábados e provavelmente envolvem estudantes que estão que participando nas atividades, então 169 
acredito que podemos voltar com mais dados sobre quantos sábados e se o sábado será possível, 170 
fazer o levantamento dos estudantes que a Stella referiu,  fazer o levantamento dos estudantes do 171 
curso Serviço Social e do curso de Ciências do Mar que, por realizarem cursos em único período, tem 172 
maior chance de haver alunos que trabalham aos sábados, fazer levantamento  dos outros cursos 173 
que podem ter alguma atividade no final de semana, para que possa discutir a abertura do campus 174 
aos sábados com estas informações. Outra questão refere-se ao calendário de reposição: me parece 175 
que há uma sinalização, pelo menos da CEG, que esse calendário não é para os  concluintes,  e que 176 
a proposta parecia não ferir um critério que tinha surgido entre os estudantes e assumido pelo 177 
movimento docente de que os estudantes não seriam penalizados e  que coincide com a nossa 178 
posição no campus e também na Progad. São, portanto, duas questões distintas. (Várias pessoas 179 
falando... )Profa. Silvia Tagé- Eu ia dizer isso, que eu acho que a gente tem um calendário geral, 180 
mas cada segmento vai ter que discutir sua situação. Não dá para comparar, por exemplo, os cursos 181 
que são período integral com os cursos que não são período integral e eu queria dizer que em função 182 
da fala da Florianita,  eu tenho que falar que  a Residência ainda não montou seu calendário. Temos 183 
possibilidade de ter atividades à noite e aos sábados, temos um débito de conteúdo teórico para os 184 
residentes que terá que ser resolvido.  Em relação às atividades de campo do projeto pró-saúde, 185 
estágios, TS e Residência, teremos que fazer um esforço muito maior de integrar nossas atividades 186 
para termos fôlego e sobreviver a tudo isso.  Então, onde tiver uma atividade de campo temos que 187 
integrar: onde está Residência? Onde está o pró-saúde? Onde está TS? Aliás, o Pró-Saúde surge 188 
também com essa proposta. A gente ainda não teve como planejar, não tivemos fôlego pra fazer isso, 189 
tínhamos algumas pendências mais urgentes, mas faremos isso entre essa semana e a próxima e 190 
acho devemos aprovar o calendário  e que depois vamos discutir as especificidade. Profa.Sylvia 191 
Helena- acredito que nessa colocação da Silvia temos um encaminhamento de votação ou seja  192 
aprovamos a ideia geral, mas  avisamos que no nosso campus poderemos ter alguns acertos e se o 193 
tivermos comunicaremos e informaremos a Prograd e nos comprometemos que nossos eventuais 194 
acertos não ferirão esse princípio. Prof. Ricardo Guerra - Eu acho que a ideia é difícil por que tem 195 
que aprovar uma coisa que pode ser mudada lá, mas a gente sabe que é difícil a questão: podemos 196 
propor no CG que cada campus tenha duas semanas para se encaixar, então qual \ a margem, pode 197 
existir ou não esta flexibilidade?  Profa. Florianita- Isso que o Guerra falou é o seguinte: entendi que 198 
a Liduína e o Marcelo trouxeram esse calendário, vocês podem até começar no dia 24 mas ele já 199 
começa a contar dia 17! Então, não adianta esse tipo de mudança e significa que nós teríamos que 200 
usar mais rápido, assim não estou entendendo nossa possibilidade de mexer. Profa. Sylvia Helena – 201 
Eles trouxeram o que foi discutido lá e na nossa resposta nada nos impede de problematizar inclusive 202 
essa resposta e assumirmos isso como campus, ou seja, vai ter que discutir especificidades. O que 203 
eu acho que nós temos que pactuar os grandes princípios:   não vamos fazer intensivão, vamos 204 
resistir à tentativa de fazer de um jeito que caiba em 2012 por que é grande a tentação (está todo 205 
mundo cansado, ninguém está em férias ou um grande número não está em férias), vamos emendar 206 
calendário e fase em 2014 então, eu acho são os princípios gerais que o campus igualmente se 207 
compromete com essas datas e vamos discutir o calendário dos concluintes. … todos nós vamos 208 
estar no CG e vamos defender lá que podemos ter pequenos ajustes no calendário. Estou propondo 209 
esse encaminhamento. Profa. Sylvia Helena: temos membros convidados  então gostaria que de 210 
lembrar que votam os que são membros ou estão representando os membros efetivos da 211 
congregação. Em votação a proposta: levamos para o CG e divulgamos para os estudantes técnicos 212 
e docentes esse calendário com duas questões: (1) o uso dos sábados demanda efetiva necessidade 213 
e possibilidades de estudantes e quais as negociações que a Direção também já está fazendo desde 214 
que recebeu email em que a CEG relatou a reunião passada e um calendário específico para 215 
concluintes.  A proposta foi aprovada com 25 votos a favor, 1 voto contra e 3 abstenções. Agora nós 216 
temos duas discussões pra fazer, com urgência, e para isso vou usar bastante a coordenação da 217 
CEG e os coordenadores que não significa exclusão, ao contrário vamos chamar os representantes 218 
dos estudantes, a comissão de estágio, falar do calendário dos concluintes que é uma proposta que a 219 
gente tem que construir e, em seguida, o dimensionamento do dia de sábado. Prof. Stéfanis - Posso 220 
apresentar o princípio para o calendário de concluintes: não só não fazer apressadamente, como 221 
fazer de tal forma que os vínculos institucionais não sejam prejudicados,  entendendo que são 222 
estagiários e o estágio é muito mais do que aquele aluno que tá lá, mas  é um projeto institucional e, 223 
assim, que esse vínculo também seja balizado nessa discussão.  Profa. Sylvia Helena - na CEG, 224 
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Stéfanis,  já tínhamos nos comprometido com uma negociação institucional com os campos de 225 
estágios e por isso cada coordenador vai fazer o seu levantamento, identificando as possibilidades e 226 
propostas.  O que você coloca é absolutamente importante até porque nós já recebemos de campos 227 
de estágio o alerta de que não receberiam mais nossos estudantes devido à greve. Então, teremos 228 
uma congregação extraordinária se esse dois pontos fugirem da possibilidade de resolução por parte 229 
da CEG, por parte dos coordenadores do curso, do movimento estudantil e dos servidores. Nada 230 
mais havendo a discutir, a Profa. Sylvia Helena Batista encerrou a reunião do Conselho/Congregação 231 
do Instituto Saúde e Sociedade, e eu Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 232 


