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 6 
Ao vigésimo quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e treze, 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. Regina Celia Spadari. A Professora Regina iniciou a reunião lendo o 10 
e-mail enviado pela reitoria, informando que a visita da reitora à Congregação do Campus Baixada 11 
Santista no dia 25/04 foi cancelada devido ao período de férias em que esse Campus se encontra o 12 
que, possivelmente, refletiria em uma baixa participação dos membros da Congregação na reunião. 13 
Desse modo, para que a visita seja mais produtiva, a reitoria aguarda a definição da nova data da 14 
Congregação para sua participação. Informes: 1. - Encerramento das atividades do Núcleo de 15 
Bioética do Campus Baixada Santista. A Professora Regina leu ofício assinado pelos Professores 16 
Ricardo Padovani e Camila Oliveira informando que projetos com seres humanos serão enviados 17 
diretamente para a plataforma Brasil e projetos com animais serão enviados on line para o Comitê de 18 
Ética e Pesquisa da Unifesp. Assim sendo, não se justifica a manutenção do núcleo, daí a decisão de 19 
encerrar as atividades. 2. – Bancas de concurso que foram aprovadas ad referendo da 20 
Congregação em função da premência de tempo: Ciências da Computação, Biologia Vegetal  21 
Comparada, Oceanografia Biológica, sub área produção primaria e microalgas marinha, Microbiologia 22 
Ambiental, Aquicultura, Biodiversidade e Conservação, Biologia Animal Comparada, sub área 23 
invertebrados marinhos, Biologia Vegetal Comparada, Biologia de Organismos Marinhos, Bioquímica 24 
e Microbiologia Aplicada, Ecologia de Paisagens, Engenharia dos Materiais, Ciências dos materiais 25 
aplicadas a derivados de petróleo, Engenharia Química, Gestão Costeira, Microbiologia Ambiental, 26 
Oceanografia Biológica, Sociologia, Engenharia de Materiais, sub área Ciência de materiais aplicada, 27 
Aquicultura. Alguns destes concursos já foram realizados e outros estão em processo de finalização. 28 
4. Foi assinado em 22 de abril a cessão de dois terrenos pela Superintendência do Patrimônio da 29 
União para este campus situados na Campos Melo no. 130, atrás do Edifício Central  e outro na 30 
Ponta da Praia, para construção do Instituto do Mar. A Professora Regina disse que gostaria de 31 
montar com os conselheiros  um grupo de trabalho que pensasse e definisse o que vamos colocar no 32 
prédio. O grupo do Instituto do Mar já fez uma proposta  de instalação que está sendo analisada pela 33 
Engenharia e é esta proposta que vai balizar a licitação do projeto. Esperamos que em breve a 34 
Engenharia libere estes documentos para que possamos licitar o projeto do Instituto do Mar e 35 
construir o prédio próprio para abrigar o IMAR. Além disso muitas reformas estão acontecendo. 36 
Nossa equipe de manutenção tem trabalhado intensamente para  adequar o espaço da Ponta da 37 
Praia, do atual prédio. Muitas reformas foram feitas no Saldanha. O nosso contrato com o Saldanha 38 
foi alterado. Então atualmente parte das instalações do clube podem ser consideradas como outra 39 
unidade do nosso campus, várias salas que estavam  sendo utilizadas foram reformadas e outros 40 
espaços estão sendo adequados, alguns espaços que eram de uso compartilhado são agora de uso 41 
exclusivo nosso. Isto melhora as condições de trabalho do grupo de Educação Física e permite que 42 
alguns materiais sejam alocados no clube. Além  disso, nós podemos designar um técnico para estar 43 
no Saldanha, atendendo professores,  alunos, prestar serviço de infraestrutura. Tudo isto está sendo 44 
providenciado e  até o inicio das aulas nós teremos a maior parte das solicitações feitas pelo curso 45 
resolvidas. 5. Reunião com o Prefeito de Santos -  Hoje a tarde iremos eu, Professora Sylvia 46 
Helena e a reitora, Professora Soraya, conversar com o Prefeito de Santos. Finalmente o Prefeito 47 
abriu uma agenda para nos atender e nós pretendemos hoje apresentar solicitações relativas ao 48 
apoio da Prefeitura em relação ao Campus Baixada Santista. 6. – reuniões com os Secretários de 49 
Educação e de Esportes do Município - fomos muito bem recebidos pelos Secretários e estamos 50 
então estabelecendo contato com o pessoal que compõe a nova gestão da Prefeitura. 7. 51 
Participação em evento no CENEP – Centro de Excelência Portuária, que teve a participação 52 
importante da Profa. Fátima com o projeto do Porto onde se discutiu  saúde do trabalhador portuário. 53 
Também com a Secretaria de Portos temos uma relação muito boa. 8.- A Coordenação da Ceg 54 
divulgou o planejamento pedagógico e nos dias 02/05 a 07/05  ocorrera a recepção ao calouros. 9. 55 
Está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria Municipal e Saúde e a Santa Casa,  o PET 56 
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Saúde Redes . Profa. Sylvia Helena informa que estamos na fase de coletar a assinatura da Reitora 57 
e do Secretário para enviarmos. 10 – Atividades relativas ao inicio do semestre: O inicio das 58 
atividades do 2º. ocorrera no dia 02/05 para os calouros e em 06/05 para os veteranos. No dia 06/05  59 
vamos precisar na Silva Jardim de 15 salas, segunda-feira à tarde, vamos pedir aos professores que 60 
têm suas atividades neste período, extraordinariamente cedam os espaços para que possamos fazer 61 
a oficina de sexualidade, que é coordenada pela Professora Cristiane, que no ano passado foi uma 62 
das atividades mais bem avaliada pelos calouros. A Professora Milena Vidotto disse que necessita de 63 
docentes, técnicos para participar da semana de integração dos calouros e nos dias 06 e 07 de maio, 64 
os veteranos já estarão em aula e vão participar de atividades com os calouros,  solicita então aos 65 
professores que estarão em aula, além de disponibilizar as salas, que abonem as faltas dos alunos 66 
que realmente vão participar. 10- Concurso para a substituição da Professa Florianita - O  67 
Professor Maurício L. Garcia informou que alterou o edital para atender a Lei Federal 12722. A 68 
Professora Regina  disse que já houve  uma nova proposta de alteração da Lei, permitindo que se 69 
exija o título de Doutor, e garantindo assim a autonomia universitária. Houve também uma alteração 70 
em relação ao cargo de ingresso, em vez de classe de professor  auxiliar, haveria a Classe A com 3 71 
categorias: auxiliar, assistente e adjunto, dependendo do título que a pessoa possui quando ingressa. 72 
Esta alteração está sendo proposta e parece que vai ser emitida uma medida provisória para que ela 73 
possa entrar em vigor imediatamente. Isto resolve muito em relação aos concursos. Esta notícia 74 
chegou ontem durante a reunião da CPPD. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas dos dias 75 
17/09/12, 23/09/12, 25/10/12 e 28/02/13. Colocadas em votação as atas foram aprovadas. 2. 76 
Representação da pesquisa não experimental para a Comissão de Espaço Físico: A Professora 77 
Regina disse que precisamos indicar um representante para a pesquisa não experimental para a 78 
comissão de espaço físico. Esta comissão vem se reunindo e estamos sem representante da 79 
pesquisa experimental. A comissão já definiu a mudança do médico e enfermeira do NAE, que se 80 
mudaram para a Silva Jardim e estão instalados. Já foi definida a distribuição de salas docentes, feita 81 
uma solicitação aos departamentos que informassem professores que não estão alocados em 82 
laboratórios e que portanto precisariam de sala. Houve um entendimento equivocado de alguns 83 
departamentos que informaram professores que não são responsáveis por laboratório. Não foi esta a 84 
pergunta que foi feita. Quando foi feita a distribuição de salas, foi decido pela comissão e aprovado 85 
na congregação que docentes que estão com laboratório não teriam salas individuais. Alguns 86 
laboratórios são grandes porque abrigam vários docentes enquanto que outros que tinham como 87 
responsável um único docente eram menores. Alguns departamentos responderam o nome dos 88 
docentes que não são responsáveis pelo laboratório. Não é isto.  Existem laboratórios que abrigam 3 89 
ou 4 docentes, então eles não terão sala individual porque ficou  entendido pela comissão que esses 90 
docentes estarão alocados nos laboratórios.  A comissão fez uma lista de todos os docentes e linkou 91 
com os respectivos laboratórios. Esta lista será remetida aos docentes para que confirmem ou não a 92 
necessidade. A partir de uma primeira análise, acreditamos que não haverá problema, que todos os 93 
docentes que não estão em laboratórios ou na gestão terão a sua sala e pretendemos resolver isto o 94 
mais breve possível. Até o dia 10 de maio esperamos que os laboratórios de Anatomia, Microscopia e  95 
Fisiologia fiquem prontos e assim que for possível os professores responsáveis farão a mudança e aí 96 
consequentemente os espaços ocupados por estes laboratórios aqui neste prédio ficaram 97 
desocupados. Em seguida, começa-se a mobiliar os laboratórios de pesquisa da Silva Jardim e, a 98 
medida que forem sendo liberados, podem ser ocupados e seus espaços atuais liberados. Estamos 99 
procurando novos espaços para o campus. Esta noticia é oficiosa mas nós já encontramos um prédio, 100 
estamos tratando com o proprietário, seria alugado a princípio com opção de compra. A ideia é que 101 
adquiramos o prédio mas como não queremos esperar o tempo necessário para aquisição, que é 102 
mais demorado, requer uma série de providencias, estamos alugando. Já foram feitas várias reuniões 103 
com o proprietário, Emerson, Sylvia, eu e Tania, Assessora direta da reitoria. A minuta do contrato  104 
está sendo preparada. Então, acreditamos que em breve teremos este prédio para nosso uso. Este 105 
prédio foi ocupado pela Unimonte, situa-se na Rua Senador Feijó em frente ao Banco do Brasil. Tem  106 
7 andares, 15 mil metros quadrados, 80 salas, instalação de secretaria, biblioteca, laboratório de 107 
informática, anfiteatro, e fica a seis quadras da Silva Jardim  e seis quadras da Ana Costa, 95. Os 108 
alunos não precisarão de transporte. Hoje a Reitora deve ir visitar o prédio e imaginamos que as 109 
coisas vão acontecer. A reitoria esta dando grande apoio e temos a expectativa de que as coisas vão 110 
andar. Quando este prédio estiver disponível, a gente vai de novo repensar como vai ser feita a 111 
distribuição de espaços. Tudo vai ser feito com muito cuidado para que todos sejam atendidos nas 112 
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suas reivindicações. Esperamos que até o meio do ano possamos ocupar o prédio. Está pronto para 113 
uso. Tem wi-fi mas não tem rede. Tem elevador, acessibilidade, habite-se. Será o segundo prédio da 114 
Unifesp com habite-se. Terá toda segurança, cantina, escada rolante. A  Professora Milena Vidotto 115 
pediu a palavra e se candidatou a representante do espaço não experimental. A Professora Regina 116 
disse que a Profa. Samira pediu para sair. Quem compõe a comissão hoje são os Profs. Ronaldo 117 
Cristofolletti, Vanessa Caprilles, Marinez Brandão,  Luciana Maluf, Isabel Céspedes, Esmeralda 118 
Rocha Alves (representante dos técnicos administrativos), Maurício de Oliveira Filho, (aluno 119 
graduação), o Emerson e eu. O Renato Zamarrenho tem participado sempre que necessário. A 120 
Professora Fernanda Scagliusi propôs que a indicação seja feita na reunião dos docentes. Colocado 121 
em votação foi aprovado com uma abstenção. 3. Transferência da Professora Dra. Thaciana 122 
Valentina Malaspina Filetti – A Profa. Thaciana foi aprovada em concurso no campus de São Jose 123 
dos Campos e solicita remoção.  Em votação,  foi aprovado por unanimidade. 4. Realização da pré-124 
Conferência Municipal de Saúde no Campus – A Profa Sylvia  disse que a Professora Viviane 125 
procurou a Direção  com esta sugestão de construir  junto com a Secretaria Municipal de Saúde para 126 
a realização da pré-Conferência Municipal no Campus. A Direção entende que é uma oportunidade 127 
importante e singular para nós mas entende também que demanda uma apreciação e uma aprovação 128 
desta Congregação, em implicar o campus na realização, que demanda espaço, planejamento e 129 
solicitamos às Professoras Raiane e Viviane que se prontificaram a fazer o texto que enviamos na 130 
convocação da Congregação para esclarecer os colegas da importância desse evento. A Professora 131 
Sylvia Helena leu o texto (anexo). Enfatizou a importância da participação do campus nesse e em 132 
outros eventos. Após colocação dos conselheiros apoiando a realização do evento, a Professora 133 
Regina colocou em votação a realização da pré-Conferência Municipal de Saúde no campus  e foi 134 
aprovada por unanimidade. 5. Mudança de regime de trabalho de DE para 40 horas do 135 
Prof.Augusto César- a solicitação do Prof. Augusto aprovada pelo Conselho do Departamento da 136 
Ciências do Mar foi votada e aprovada com uma abstenção. A Professora Regina solicitou inclusão 137 
de dois assuntos na pauta, o que foi aprovado. 6. Mudança de Departamento da Profa. Nancy 138 
Ramacciotti de Oliveira Monteiro do DSES para o Departamento de Ciências do Mar, aprovada 139 
pelos conselhos de ambos os departamentos. Colocado em votação, a transferência da Profa. Nancy  140 
foi aprovada com uma abstenção. 7. CTI- Infra –A Pró-Reitoria de Planejamento está preparando um 141 
plano diretor de  infraestrutura a curto, médio e longo prazo. Temos que apresentar para a reitoria em 142 
alguns dias alguns dados sobre o nosso campus, uma planilha que vai ser preenchida e a nossa 143 
perspectiva para os anos 2015, 2023 e 2033. A perspectiva para 2015,o plano de curto prazo, está 144 
delineado, já temos isto feito mas para 2023 e 2033 nós ainda não vislumbramos. Não foi feita ainda 145 
uma discussão no campus. 2033 é o ano em que a Escola Paulista de Medicina completa 100 anos, 146 
que foi a escola que deu origem à Unifesp. Se o nosso campus pretende propor novos cursos, qual a 147 
infraestrutura, onde seria instalado. Basicamente esta é a proposta.  A Professora Sylvia disse que 148 
esta é uma boa provocação para um campus novo como o nosso e talvez valesse a pena, se for 149 
possível convidar, para apresentar a proposta para a Congregação o Prof. Pedro Arantes, que é o 150 
Pró-Reitor Adjunto  de Planejamento, para apresentar o projeto do plano diretor.  Vamos constituir 151 
uma comissão após a conversa com o Professor Pedro, hoje podíamos ver se a Congregação 152 
concorda em  chamar o Professor Pedro para a próxima de maio, vamos divulgando e tiramos a 153 
comissão para tratar da organização na próxima Congregação. A Professora Regina disse que a 154 
secretária da reitoria nos informou que no dia 23 de maio  a reitora não poderá comparecer pois já 155 
tem uma agenda definida. A secretária nos indicou a data de 06 de junho.  Colocada em votação a 156 
proposta de convidar o Professor Pedro Arantes para apresentar o PDI no Campus na próxima 157 
Congregação foi aprovado por unanimidade. 7. Confirmação de interesse no Colégio Docas – A 158 
Professora Regina disse que foi solicitado a ata  da reunião na qual a Congregação  aprovou a 159 
cessão do Colégio Docas para o campus e, na ata do dia 29 de setembro de 2011 verifica-se que o 160 
assunto foi apresentado mas não fica claro o resultado da votação. Então, colocaremos em votação 161 
se aceitamos o Colégio Docas. Aprovado por unanimidade. 8 - Aprovação do regimento da Câmara 162 
de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus. Os conselheiros receberam uma minuta e a Professora 163 
Ana Rojas apresentou o documento. Após manifestação dos conselheiros sobre diversos itens do 164 
regimento, o encaminhamento dado foi que se agende uma reunião com a Pró-Reitoria, Direção do 165 
Campus, Coordenação da Câmara, e coordenadores dos programas em andamento do campus para 166 
que exponhamos as nossas divergências principalmente com relação a superposição das atribuições 167 
da câmara com as comissões dos programas de pós-graduação, provocando o esvaziamento dos 168 
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programas. Foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina Celia 169 
Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade, e eu Sueli 170 
Sieiro, lavrei a presente ata. 171 


