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  Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de 7 
Santos, à Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I,reuniram-se os senhores membros do 8 
Conselho do Campus Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e 9 
Sociedade com lista de presença assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. 10 
Regina Celia Spadari. Estiveram ausentes: Profa. Dra. Maria de Fátima Queiroz, Profa. Dra. 11 
Silvia Tagé, os servidores eleitos representantes dos técnico-administrativos, Sr. Leonardo 12 
Orefice, Sra. Andrea Juca, Sra. Mariana Guimarães, e os discentes eleitos Daniel Vieira Luiz 13 
e Gabriel Tavares. A Professora Regina iniciou a reunião do  Conselho/Congregação  do 14 
Instituto Saúde e Sociedade  e informou aos conselheiros que os informes ficariam para o 15 
final da reunião. A Professora apresentou o Pró Reitor de Planejamento, Prof. José Luiz do 16 
Amaral, que estava presente e que iria fazer uma apresentação sobre o planejamento 17 
estratégico da Unifesp, que vem sendo motivo de estudo já há bastante tempo. A Professora 18 
agradeceu a presença do Pró-Reitor e passou a palavra. Pauta 1. - Planejamento 19 
estratégico da Unifesp: O Professor José Luiz cumprimentou os presentes e manifestou 20 
satisfação de estar participando da reunião da nossa Congregação para expor a proposta de 21 
atividades para este mês de março relativas ao planejamento estratégico da Unifesp. O 22 
Professor José Luiz disse que este processo foi a primeira missão que o Consu lhe confiou. 23 
Disse que já tivemos diversos planejamentos estratégicos na Unifesp, mas a oportunidade 24 
de realizar este que se apresenta este ano, não pode ser desperdiçada. O Professor disse 25 
que embora ainda estejamos em processo de expansão, diversos campi já estão 26 
consolidados e torna-se necessário e urgente definirmos uma base comum para que a 27 
construção da nossa universidade. Explicou que, inicialmente, serão feitas duas reuniões: 28 
uma no dia 29/02, que incluirá o Consu e o Conselho de Administração, com cerca de 80 29 
pessoas. Nesta reunião serão definidos alguns aspectos de uma reunião maior que vai 30 
acontecer nos dias 30/3, 31/03 e 01/04. Na reunião do dia 29/02 serão levantadas quais as 31 
forças positivas que poderão ajudar a construir o nosso futuro. A segunda etapa será 32 
imaginar nossos ideais, nossos valores compartilhados. Em seguida, será planejada a outra 33 
reunião, incluindo a definição das pessoas que vão participar nas reuniões seguintes, 34 
incluindo personalidades externas à nossa instituição, no caso de Santos, pessoas da 35 
comunidade local que tenham um papel relevante para a Unifesp. No dia 29 faremos um 36 
exercício do que será esta conferência de busca do futuro. O Professor José Luiz disse que 37 
irá fazer entre hoje e o dia 30 de março duas reuniões em cada campus: a primeira é esta 38 
que estava fazendo hoje, de apresentação e a 2ª. reunião  é uma que espera fazer com a 39 
diretora de campus junto com um grupo de 10 a 12 pessoas onde estejam representados 40 
alunos, funcionários e professores, uma reunião de umas 2 ou 3 horas onde possam 41 
trabalhar propostas específicas deste campus. Após a reunião do dia 30, haverá outra para 42 
discutir de que maneira as ações propostas se adaptam e como serão priorizadas em cada 43 
campus. Esta é uma das missões que o Professor tem na Pró-Reitoria de Planejamento e 44 
há outras ações que devem ser desenvolvidas paralelamente. Além do planejamento 45 
estratégico propriamente dito existem mais 3 eixos que serão propostos ao Consu para a 46 
condução da Pró-Reitoria de Planejamento: (a) desenvolver planos de desenvolvimento 47 
institucional que precisam ser revalidados periodicamente, a cada 2 e 3 anos; (b) gestão/ 48 
gerenciamento da informação; e (c) a  avaliação institucional. É fundamental que tenhamos 49 
regularmente instituído um processo de avaliação. A Professora Regina C Spadari 50 
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agradeceu o Prof. José Luiz e colocou o assunto em discussão. A professora Virginia 51 
Junqueira disse que a Adunifesp preparou um documento para o Consu em que apresenta 52 
as demandas de todos os campi. O documento também foi entregue à Professora Regina. 53 
Disse que gostaria que a discussão do documento fosse incluída no planejamento do futuro. 54 
Em segundo lugar, a Adunifesp gostaria de saber qual é o orçamento de 2012, como vai ser 55 
repartido entre os campi. Outra questão é sobre o projeto de lei que expande vagas de 56 
docentes e técnicos, reivindicação de todos os campi e em todo o Brasil. O Prof. José Luiz 57 
concordou que são três questões extremamente relevantes. Informou que na última reunião 58 
do Consu foi mencionado o trabalho realizado pela Adunifesp e é absolutamente necessário 59 
que ele seja incorporado a esta discussão que ora se inicia. Espera que nesta discussão 60 
tenhamos sempre em vista a sustentabilidade dos projetos que venhamos a desenvolver, e 61 
com orçamento suficiente. Para estarmos entre as melhores universidades do mundo 62 
precisamos ter os melhores alunos, professores e funcionários em quantidade suficiente. A 63 
Professora Regina disse que  em relação a Santos, pessoal e orçamento são  cruciais e se 64 
torna a cada dia mais importante. Ficou bem claro quando da visita do Ministro da 65 
Educação, que existe uma expectativa muito grande com relação a Unifesp, de que ela 66 
funcione como uma alavanca para o desenvolvimento humano e científico desta região. A 67 
professora disse que temos uma agenda que é mais do que  urgente: a primeira delas é a 68 
questão da infraestrutura para o curso de Educação Física, e disse saber que providências 69 
estão sendo tomadas, a segunda questão é o projeto do SEST/SENAT que também envolve 70 
o curso de Educação Física. A Professora disse que tem ainda, a partir de agora, com a 71 
cessão oficial do Colégio DOCAS e terreno ao lado, necessidade de recursos para 72 
construção daquela área, definição do que será construído  no bloco 3, após resolvida a 73 
questão da Educação Física, além de obter um espaço e planejar a construção do prédio do 74 
Instituto Mar. Em relação a este último, já se iniciaram os contactos com o Terminal de 75 
Pesca de Santos (TPS), por sugestão do Prefeito Municipal de Santos, para cessão de um 76 
espaço naquele local e construção, num prazo bastante curto. É claro que todos entendem 77 
os motivos da demora de 7 anos para que este nosso prédio fosse entregue, mas a 78 
experiência acumulada tem que ser aproveitada no sentido de abreviar o tempo de 79 
construção do Instituto do Mar.  Santos tem dificuldade muito grande com relação a espaço, 80 
é uma ilha e como tal ela está completamente utilizada.  Estes espaços não são suficientes. 81 
Precisamos de moradias para os nossos alunos e professores e alunos visitantes. A questão 82 
de moradia em Santos é bastante complexa e morar em Santos é muito caro, necessitamos 83 
de moradias com qualidade. As demandas não são poucas, mas acreditamos que seremos 84 
atendidos, uma vez que somos a primeira universidade pública na Baixada Santista e a 85 
Unifesp foi escolhida pelo governo federal entre as 5 universidades que vão receber 86 
prioridade do governo para serem as melhores do país. A Professora Jaquelina Imbrizzi 87 
disse que uma questão bastante discutida no Departamento– Departamento de Saúde, 88 
Clínica e Instituições foi de que realmente haja uma participação de todos e a Profa. Silvia 89 
Dantas lembrou que havia um grupo de trabalho no campus sobre planejamento estratégico, 90 
então solicitou que um membro deste GT seja chamado para  apresentar o trabalho 91 
desenvolvido por eles.O Prof. José Luiz disse que esta reunião de um pequeno grupo de 92 
aproximadamente 12 pessoas tem exatamente esta finalidade, ou seja, de não deixar 93 
escapar as  pessoas chave e propostas que já estejam preparadas neste sentido. O 94 
Professor ressaltou que a questão de infraestrutura, levantada pela Profa. Regina Spadari é 95 
muito importante. O Professor Nildo Batista aproveitando a fala da Professora Jaquelina, 96 
disse que já  tendo vivenciado outros momentos,  acha que estamos  a frente de uma 97 
oportunidade diferente. Esta dinâmica proposta para Santos tem uma intensa fase de pré-98 
planejamento para que se aproveite ao máximo. Disse ainda que precisaremos, enquanto 99 
campus de Santos, nos organizar nesta fase pré-conferência. Este é o momento oportuno 100 
de mobilizar a universidade inteira. Após a reunião do dia 30, volta-se ao campus para 101 



 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 

 
apresentar o que foi discutido. O Professor colocou que na fase pré devemos nos mobilizar 102 
e após a conferência devemos aproveitar o que foi tirado da reunião. A Professora Sylvia 103 
Helena Batista agradeceu e parabenizou a pró-reitoria de planejamento e disse que a 104 
discussão vai trazer para a comunidade algo que não dava mais para esperar.  A professora 105 
disse que queria aproveitar a presença do pró-reitor para saber como está sento pensado o 106 
desenvolvimento desta pró-reitoria, e que a questão de gestão de informação é fundamental 107 
e importante, seja no que tange a nossa comunicação, seja no que tange aos registros 108 
acadêmicos, funcionais. Disse que é necessário uma política mais clara com relação a esta 109 
área. Disse que é relevante que tenha sido incluída, nas ações da Pró-Reitoria de 110 
Planejamento, a avaliação institucional porque parece que não há na Unifesp uma cultura de 111 
avaliação permanente. O Prof. Jose Luiz disse que as duas questões colocadas pela Profa. 112 
Sylvia Helena são prioridades. Quando o Professor José Luiz assumiu em 15 de dezembro, 113 
havia uma série de objetivos traçados pelo Consu e um deles era o planejamento 114 
estratégico e o outro era estruturar a pró-reitoria.  A pró-reitoria surgiu a partir de um 115 
trabalho que já vinho sendo desenvolvido com muita dedicação e competência pelos Profs. 116 
Nildo Batista e Sérgio Draibe.  O Professor José Luiz disse que a gestão de informação é a 117 
espinha dorsal do planejamento e isto tem que ser revisto. O Professor disse ter a 118 
expectativa de que assim que terminar o planejamento estratégico irá caminhar para esta 119 
pauta. A Profa. Liduina pediu a palavra e disse que até o momento não havia visto qualquer 120 
iniciativa da Unifesp de planejamento, embora no campus BS, já tenha havido muitas 121 
iniciativas de planejar, e que aqui estamos todos muito mobilizados e motivados para  122 
querer acertar. A professora pergunta como vamos monitorar este pós-planejamento para 123 
que não fique solto. O Prof. José Luiz disse que se este movimento vai ser um êxito, se ele 124 
vai representar um grande avanço na nossa instituição, vai depender do que fizermos dele. 125 
Só pode dar errado se houver apatia, nos conformarmos e não colocarmos para fora nossas 126 
ideias.A Profa. Regina encerrou a discussão e agradeceu a presença do Pró-Reitor de 127 
Planejamento, Prof. José Luiz Gomes do Amaral, e do Pró-Reitor Adjunto,  Prof. Nildo Alves 128 
Batista.  Informou também que recentemente tivemos a mudança de dois pró-reitores, a 129 
Profa. Eleonora Menicucci, que foi substituída pela Profa. Conceição Ohara,  e o Prof. 130 
Arnaldo Colombo que foi substituído pelo Prof. Reinaldo Salomão na Pró-Reitoria de Pós-131 
Graduação e Pesquisa. A Profa. Regina disse que gostaria de solicitar antes de entrar no 132 
segundo ponto de pauta, a inclusão das alterações nas coordenações dos cursos de 133 
Terapia Ocupacional e Nutrição. A inclusão foi aprovada por todos. 2. Análise do 134 
documento “Pauta de Reivindicações do Conselho de Entidades da UNIFESP 135 
Adunifesp e SSind - Demandas do Campus Baixada Santista” – A Professora Regina 136 
disse que o ponto de pauta seguinte acaba sendo  uma continuação do que foi discutido até 137 
este momento,  que o documento em questão foi enviado para todos os conselheiros, e 138 
colocou o assunto em discussão. A Profa. Sylvia Helena lembrou que  o documento foi 139 
entregue à Direção do campus em 16 de dezembro pp, e que esta é a primeira reunião 140 
ordinária do Conselho após aquela data. A partir desta discussão iremos responder à 141 
Adunifesp. A Profa. Virginia Junqueira disse que é um documento longo e que, como ele 142 
será discutido na conferência de planejamento estratégico, propõem que ele não seja 143 
discutido neste conselho, encarregando-se de  encaminhá-lo à Comissão que organiza a 144 
conferência do futuro. Acha mais interessante discutir a composição da comissão agora do 145 
que discutir tal documento e faz a proposta. A Profa. Sylvia Helena disse que não via 146 
problema e que iríamos relatar isto à Adunifesp, informando que o Campus não vai 147 
responder sobre o documento neste momento acatando a proposta da Profa. Virginia. A 148 
Professora Sylvia Helena também afirmou que ao fazer a leitura do documento viu que em 149 
algumas temáticas como infraestrutura, corpo docente, projeto pedagógico, embora 150 
pertinentes, carecem de atualização, uma vez que já foram superadas, bem como questões 151 
mais recentes não estão incluídas. A Profa. Sylvia aproveita para externar sua preocupação 152 
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com a dificuldade que os membros representantes deste Conselho têm tido para divulgar as 153 
informações sobre as reuniões, uma vez que a comunidade acadêmica tem demonstrado 154 
desconhecimento das decisões tomadas pelo Conselho/Congregação. A Profa. Regina 155 
solicitou que se iniciasse a discussão dos critérios para a escolha das pessoas que vão 156 
compor a Comissão de Planejamento. Após discussão entre os membros da Congregação, 157 
chegou-se  a uma proposta que foi colocada em votação: 1 representante do GT de 158 
Planejamento (Profa. Patricia Poletto irá verificar com o GT qual seria a indicação); 1 159 
representante do Desenvolvimento Docente (Profa. Stella Peccin); 1 representante das 160 
chefias de departamentos; 1 representante de coordenadores de cursos de graduação; 2 161 
alunos de graduação; 1 alunos de pós-graduação; 1 aluno da residência multiprofissional; 2 162 
técnicos (acadêmico e administrativo); 1 representante docente da  CEG, 1 representante 163 
docente da CPPG e 1 representante docente da Extensão; 1 representante da Prefeitura 164 
de Santos, o diretor administrativo, a diretora e a vice-diretora do campus. A proposta foi 165 
aprovada. A Profa. Sylvia deu o prazo de 1 semana (01/03) para  envio dos nomes para que 166 
a direção possa agendar o dia da reunião. A Professora Sylvia sugeriu que o documento 167 
enviado pela Adunifesp seja objeto de discussão nas reuniões de departamento e que as 168 
contribuições sejam enviadas para o email diracad.bs, e se compromete a sistematizar as 169 
contribuições, encaminhando-as em seguida para os membros da comissão. 3. 170 
Composição da CPPG – a composição da CPPG sugerida pela própria câmara foi 171 
discutida, votada e aprovada pelos membros da Congregação, ficando assim definida: 172 
Direção, chefes de departamentos, coordenadores de cursos de graduação e de eixos, 173 
coordenadores dos programas de pós-graduação, 2 discentes da pós-graduação, sendo um 174 
do mestrado acadêmico/doutorado e outro do mestrado profissional, 1 técnico 175 
administrativo, e, como membros convidados 1 aluno da residência e 1 aluno da graduação. 176 
4. Eixo Trabalho em Saúde – necessidades docentes para os diferentes módulos – A 177 
Profa. Regina disse que recebeu um documento no dia 20/12/2011, que apresentava as 178 
dificuldades que o eixo TS vem sentindo de recrutar professores que trabalhem no eixo. Em 179 
janeiro o assunto foi discutido na Câmara de Ensino de Graduação. Os cursos se 180 
pronunciaram através de seus coordenadores e a Terapia Ocupacional informou que não 181 
tem nome para indicar; a Fisioterapia também não tem nomes para indicar neste semestre, 182 
mas vai fazer uma discussão para providenciar para o próximo semestre, um nome que seja 183 
definitivo; a Nutrição vai atender a solicitação mas sugere que o eixo reveja seu 184 
planejamento, adequando-o à realidade; a Psicologia afirma ser o curso que mais contribui 185 
com a TS mas vai discutir novamente a questão de carga horária dos docentes e aí poderá 186 
posicionar o curso em relação a esta demanda; o Serviço Social disse que os docentes 187 
estão no seu limite da carga horária; e o curso de Educação Física manteve os 7 docentes 188 
já envolvidos, e conseguiram mobilizar mais um colega. Os conselheiros sugerem que a 189 
discussão continue em cada comissão de curso e que o eixo TS se adapte à realidade. 5. 190 
Período livre para técnicos administrativos – retorno das discussões nas comissões e 191 
departamentos – A Profa. Regina lembrou que os servidores técnico-administrativos 192 
solicitaram um período livre para que eles possam discutir questões, relacionadas a 193 
categoria, que são pautadas nas comissões e câmaras, além de propor questões para 194 
serem discutidas. Disse também que o assunto foi discutido na reunião anterior desta 195 
congregação e que determinou que este fosse discutido nos departamentos, cursos e eixos, 196 
abrindo a palavra para que estes se pronunciassem: Departamento Saúde, Educação e 197 
Sociedade, que se colocou favorável; Departamento Saúde, Clínica e Instituição, que o 198 
aprovou e sugeriu apenas que a técnica que representa os técnicos desse um retorno para 199 
a chefia do que aconteceu na reunião; Departamento Ciências do Movimento Humano 200 
discutiu e aprovou o horário, mas sugere que o período fosse igual ao que os professores 201 
adjuntos tem para as reuniões, ou seja, 2 h por mês; o Departamento de Biociências 202 
aprovou por unanimidade a solicitação dos técnicos mas com 3 adendos: (1) que se vier a 203 
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ser aprovada a redução da carga horária semanal para 30 horas, que o grupo traga 204 
novamente a questão, (2) em havendo necessidade de reunião extraordinária, a chefia seja 205 
consultada, (3) nos setores que são estratégicos e que não podem fechar durante o 206 
expediente, haja rodízio entre os participantes dessas reuniões mensais; o Departamento de 207 
Gestão e Cuidados em Saúde  foi favorável de rodízio nos setores que não podem ser 208 
fechados durante o expediente. A Profa. Sara do eixo Inserção Social também disse que o 209 
eixo aprovou, mas falta clareza sobre dia, horário e tempo da reunião e como ficaria a 210 
participação dos técnicos de laboratórios em horários de aulas; A Profa. Maria Liduína disse: 211 
“o curso de Serviço Social em sua Comissão de Curso também aprovou  por entender que é 212 
legítimo, eu acho que de diferente o que a gente podia acrescentar do que já foi falado aqui, 213 
é qual seria a natureza, digamos assim, desse encontro, que é bem diferente da área verde, 214 
ficou bem claro para a gente e que este momento de encontro dos técnicos seria um 215 
momentos das representações que eles estão nos diferentes conselho, nos diferentes 216 
espaços, nas diferentes instâncias aos moldes do que é com os docentes, que a gente está 217 
entendendo que esta questão das reivindicações trabalhistas, enfim que afetam as 218 
condições de trabalho, devem ser feito fora do horário do expediente, assim como os 219 
docentes devem fazer, assim como os alunos fazem no que dizem respeito a eles; o curso 220 
de Nutrição aprovou basicamente, mas também esclarece que o horário sugerido para esta 221 
reunião, 2ª. feira  à tarde, é um problema pois a ausência do técnico em atividades de 222 
extensão, que se desenvolvem neste horário, poderia prejudicar estas atividades. A Profa. 223 
Regina colocou que, como os demais colegas, a direção considera justa a reivindicação e 224 
que seja possível chegar a um acordo para o momento que os técnicos possam se reunir. 225 
Enfatizou que precisa ficar claro que este não é um período livre, que o técnico que não 226 
estiver na reunião deverá estar em seu posto de trabalho, que esta reunião não é prioridade 227 
em relação ao cumprimento das necessidades de trabalho. A proposta da direção foi que 228 
cada setor envie um documento explicitando sua posição a respeito do assunto, aqui 229 
exposta verbalmente, para ser novamente pautado na Congregação e depois encaminhado 230 
à Procuradoria para análise da competência desta instância para tomar tal decisão de 231 
viabilizar esta área, quais os procedimentos e encaminhamentos necessários para implantar 232 
o que o campus considerou legítimo. Colocado em votação todos aprovaram, com 1 233 
abstenção. 6. Projeto de criação do centro de referência em direitos humanos – A Prof. 234 
Liduína  fez uma apresentação do Centro. Informou que o ano passado, a Ministra Maria do 235 
Rosário convidou a Profa. Raiane Assumpção para participar da implementação do 236 
programa nacional dos direitos humanos junto a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa 237 
dos Direitos Humanos mas a Profa. Raiane declinou do convite, mas concorreu em um 238 
edital para implantação de um Centro de Referência em Direitos Humanos, de âmbito 239 
nacional. O projeto foi contemplado, recebendo recursos no valor de R$ 430.000,00, e 240 
poderá incluir alunos de outros cursos além do curso de Serviço Social; prevê a contratação 241 
de técnicos, e foi aprovado pela Comissão do curso de Serviço social. A Professora Regina 242 
parabenizou à Profa. Raiane e a todos que vão colaborar e colaboraram neste centro. 7. 243 
Homologação do resultado da consulta para indicação de coordenador e vice-244 
coordenador do curso de Terapia Ocupacional: foram indicadas as Professoras Samira 245 
Lima da Costa como coordenadora e Viviane Santalucia Maximino como vice-coordenadora. 246 
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade; para o Curso de Nutrição foram 247 
indicadas as Professoras Elke Stedefeld como coordenadora e Maria Angélica Tavares de 248 
Medeiros como vice-coordenadora. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 8.  249 
Alteração do regime de trabalho do Prof. Rodrigo Choueri de 40 h para Dedicação 250 
Exclusiva - A Professora Regina leu a carta enviada pelo Prof. Rodrigo à Congregação, 251 
informou que o pedido foi aprovado no Departamento de Biociências, e colocou para 252 
apreciação deste conselho. Explicou que após aprovado, o pedido é encaminhado para a 253 
CPPD para análise que sugere sua aprovação ou não, e é homologado no Conselho 254 
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Universitário. Colocado em votação, foi aprovado. INFORMES: A Profa.. Regina informou 255 
que as atividades acadêmicas serão iniciadas no bloco B do Edifício Central na próxima 2ª. 256 
feira, mas que alguns laboratórios ainda se encontram em obras no bloco A. Por isso, 257 
ocuparemos o bloco B, e os espaços onde será permitida a circulação de pessoas serão 258 
delimitados com clareza para que as pessoas não circulem pelos espaços onde ainda há 259 
obras em andamento. A Professora pediu em nome da segurança de todos que estes 260 
espaços, delimitados com telas, sejam respeitados. A Professora solicitou a todos que 261 
transmitam estas informações para colegas, alunos e técnicos que não estão aqui 262 
presentes. O mapa de salas está sendo enviado hoje para todos os coordenadores. Nada 263 
mais havendo a discutir, a Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação 264 
do Instituto Saúde e Sociedade e para constar eu, Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 265 
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