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ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 1 
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
27.06.13 4 

 5 
 6 
Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho 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. Informes: A Professora Regina informou que: 10 
(1) a Sra. Marilda Y.Umeda Guerra, Diretora do Depto de Gestão Orçamentária, estaria conosco hoje 11 
para participar da reunião e explicar como se faz o orçamento, entretanto as visitas aos campi 12 
ocorrerão em agosto, uma vez que os prazos para envio da proposta orçamentária para 2014 são 13 
muito curtos e a Sra. Marilda a está finalizando; (2) foi solicitada a desapropriação dos dois terrenos 14 
ao lado do terreno situado à Rua Silva Jardim 133, para construção do Bloco III; (3) a Reitora está 15 
retomando a agenda de reuniões individuais com os diretores de campi; (4) os servidores Deborah 16 
Mendonça, Leonídio Petrucci e Lucas Souza estão reformulando a página do Campus Baixada 17 
Santista e esta já se encontra publicada. Eventuais inconsistências que forem detectadas, devem ser 18 
relatadas à Deborah para que possam ser corrigidas. A Professora Regina parabenizou os técnicos 19 
pelo excelente trabalho que está sendo realizado; (5) três novos técnicos administrativos em 20 
educação foram nomeados: um técnico em contabilidade que foi designado para a área 21 
administrativa, e dois assistentes administrativos, um encaminhado para a Secretaria de Graduação e 22 
outro para o Curso de Serviço Social; (6) segurança – está havendo um número crescente de furtos 23 
em todas as unidades do campus. Na semana passada houve três furtos, dois em laboratórios e um 24 
que foi filmado ( filme foi apresentado). Assim sendo, com o objetivo de proteger o patrimônio e 25 
proporcionar segurança à comunidade acadêmica, a Diretoria do Campus, Diretoria Administrativa e 26 
Chefia de Segurança tomaram medidas para reforçar o controle da entrada de pessoas nos prédios: 27 
o crachá ou documento com foto passará a ser exigido com maior rigor. Os alunos ingressantes que 28 
ainda não têm crachá, pois está sendo discutido o layout de um novo crachá e providenciado o 29 
material necessário a sua confecção, devem apresentar documento com foto.  A Professora Regina 30 
pede ajuda a todos para que colaborem e esclareçam os colegas sobre o assunto. (7) A Professora 31 
Viviane Maximino informa que está assumindo a coordenação do curso de Terapia Ocupacional em 32 
substituição à Profa. Samira Lima da Costa. A Profa. Andrea Jurdi será vice-coordenadora. (8) A 33 
Profa. Elke Stedefeldt informa que no curso de Nutrição foi eleita a Profa. Luciana Pisani como vice-34 
coordenadora do curso. (9) A Profa. Sara Panciera avisa que a coordenação do eixo IS passará a ser 35 
exercida pela Profa. Cristiane Gonçalves. (10) A Profa. Liduína informou que se encontram abertas as 36 
inscrições para as bolsas de monitoria e que os alunos dos cursos de Serviço Social, Fisioterapia e 37 
Nutrição farão a prova do Enade no dia 24 de novembro. (11) A Profa. Virginia Junqueira falou que o 38 
DSES e o DSCI ainda não indicaram seus representantes na Comissão do Estágio Probatório. (12) 39 
Prof. Marcelo Roman apresentou as notas de repúdio do curso de psicologia, endossadas pela CEG, 40 
contra os projetos conhecidos como “cura gay” e “Ato Médico” que foram aprovados no senado. O 41 
Prof. Ricardo Guerra disse que o Curso de Educação Física apoia o repúdio. O Prof. Marcelo propõe 42 
que a congregação endosse as notas de repúdio e que estas sejam divulgadas pela Assessoria de 43 
Imprensa da Unifesp e também endossada pelo Consu. A Professora Regina indicou os 44 
procedimentos para estas ações e colocou em votação. A manifestação de repúdio foi aprovada. (13) 45 
O Prof. Fernando Kinker informou que ele e o Prof. Alexandre Henz foram eleitos para ocupar a 46 
chefia do Departamento de Saúde, Clínica e Instituições. Ordem do dia: atendendo solicitação da 47 
Coordenadora da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação, profa. Ana Rojas, foi retirada de pauta a 48 
aprovação de candidatura da profa. Dra. Ana Claudia M Rennó, para concurso de Livre Docência em 49 
Fisioterapia, na área de reabilitação, do Departamento de Biociências, uma vez que os documentos 50 
não foram encaminhados com prazo suficiente para análise e emissão de parecer por aquela câmara. 51 
(1) Aprovação da ata da reunião da congregação realizada em 06.06.2013. Alterações e inclusões 52 
que foram solicitadas pelos Prof. Ana Rojas e Ricardo Guerra por e-mail já constam da ata. A 53 
servidora Karla Helene Marques Lima solicitou que fossem transcritas todas as perguntas feitas pelos 54 
membros da Congregação à Reitora e a resposta dada a elas. A Profa. Maria de Fátima Queiroz 55 
solicitou que fosse transcrita toda a fala da Reitora na Congregação. A Profa. Regina disse que não é 56 
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feita transcrição de atas em nenhuma das reuniões da Unifesp e que nas reuniões mais recentes da 57 
congregação tem-se optado por atas mais concisas. A ata ficou em suspenso para aprovação.  (2)  58 
Aprovação de banca de concurso na área de Oceanografia física. Aprovada. (3) Indicação de 59 
representante (titular e suplente do campus na CPPD): O Prof. Fernando Kinker disse que, em 60 
seu departamento, se considerou importante que o representante não fosse membro da direção do 61 
campus devido a carga maior de trabalho e espaço para ter outros atores compondo a comissão. 62 
Sugeriu-se uma reunião no dia 04 de julho, onde será apresentada a atuação na CPPD pelas atuais 63 
componentes da comissão, Profa. Regina C Spadari (representante dos professores titulares) e 64 
Sylvia Helena Batista (representante dos professores adjuntos), apresentação dos candidatos 65 
interessados em representar o campus na CCPD e indicação do representante. A sugestão foi 66 
aprovada. (4) Indicação de um representante para fazer parte do Conselho Editorial da Editora 67 
FAP-Unifesp – Foi retirado da pauta pela Profa. Regina com a justificativa que houve um erro no 68 
ofício da FAP que solicitou esta indicação, pois este não mencionava que o representante do campus 69 
era o Prof. Nildo Batista e que ele deveria ser consultado se tem interesse ou não em continuar 70 
representando o campus no Conselho Editorial da FAP. Além disso, a indicação é feita pelo diretor e 71 
não pela congregação. Assim sendo, ele será consultado e, caso ele se interesse, será indicado pela 72 
diretora para mais um mandato. (5) Indicação de representante (titular e suplente; docente ou 73 
técnico administrativo) para compor a Comissão Assessora para ações relativas à conduta e 74 
direitos estudantis: decidiu-se que o assunto será discutido nas instâncias e os nomes trazidos na 75 
próxima reunião da Congregação. (6). Proposta de área comum para os técnicos: colocada em 76 
votação, foi aprovada (com uma abstenção) a liberação dos técnicos, na quarta segunda-feira de 77 
cada mês, das 15:00 às 17:00 horas para discussão de assuntos relativos ao campus, com a ressalva 78 
de que serviços prioritários deverão ser mantidos. Após o estudo que será feito sobre a redução da 79 
carga horária para 30 horas semanais, o assunto voltará a ser discutido. (7) Representante para 80 
compor Comissão que promoverá estudo sobre a flexibilização da jornada de trabalho dos 81 
servidores técnico-administrativos em educação da Unifesp: Profa. Regina ficou de ver a 82 
informação do Consu sobre a composição da comissão paritária - representante técnico ou docente 83 
para comissão de 30 horas. (8). Permuta de vagas entre o curso de Psicologia e o eixo IS: a 84 
Profa. Sara Panciera passará a ocupar a vaga da Profa. Nancy Ramacciotti de O. Monteiro no curso 85 
de psicologia e este cederá para o eixo IS a vaga aberta pala transferência da profa. Nancy para o 86 
BICT-Mar. Desta forma, foi aprovado que o concurso do eixo IS, que já está com o edital aberto, seja 87 
alterado para 2 vagas. (9) Situação da sala dos docentes ocupadas pelos alunos de graduação 88 
sem o acompanhamento de docentes – alguns docentes informaram que esta situação tem 89 
ocorrido e que traz desconforto e constrangimento aos docentes que utilizam a sala, que muitas 90 
vezes têm sido desrespeitados pelos alunos. Estes docentes argumentam que a sala docente é para 91 
ser usada por docentes, inclusive para a guarda de materiais didáticos, arquivos de avaliações, 92 
dentre outros. Os representantes de alunos argumentaram que não dispõem de outro espaço. A 93 
Profa. Regina informou que os alunos dispõem de três salas de informática para seu uso, com 75 94 
computadores, além dos computadores da biblioteca. Os alunos disseram que estavam usando a 95 
sala docente porque o espaço estudantil ainda está fechado e também porque nos computadores do 96 
laboratório de informática não estavam tendo acesso a determinados sites como facebook, twitter, 97 
etc. A Professora Regina explicou que o servidor estava ficando sobrecarregado e lento devido ao 98 
acesso e permanência constante nestes sites. Os discentes disseram que para a liberação do espaço 99 
estudantil, conforme foi aprovado em Congregação, tinha que ser apresentado um conselho gestor, 100 
composto pelos representantes dos alunos. Então os representantes discentes entregaram uma lista 101 
contendo 67 assinaturas de alunos como conselho gestor. Alguns conselheiros consideraram que, 102 
como na Congregação em que tal conselho gestor foi aprovado, não foi mencionado e nem votado o 103 
número de pessoas que constariam como membros gestores, o documento deveria ser aceito. Este 104 
foi devolvido aos discentes para que produzissem um documento oficial, digitado, com os nomes e 105 
dados dos 67 gestores. Os alunos ficaram de produzir o documento e entregar para a Direção para 106 
que fosse liberada a chave da sala do Espaço Estudantil. (10) A Professora Regina informou que a 107 
Comissão de Espaço Físico terminou o levantamento e solicitou aos Chefes Departamentos que 108 
confiram a planilha da Comissão de Espaço Físico com urgência, preferencialmente nesta semana. O 109 
atual grupo usou como referencial o relatório já elaborado pela anterior Comissão de Espaço Físico, 110 
aprovado pela Congregação, realizando ajustes necessários. (11) Aprovado o processo seletivo de 111 
professor substituto para o curso de Terapia Ocupacional, referente ao afastamento para licença 112 
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maternidade da Professora Emanuela Torres Mattos, graduado em Terapia Ocupacional, doutor, 113 
adjunto e a reabertura do concurso público para Professor Adjunto, substituindo o Prof. Rodrigo Pauli 114 
que se exonerou, na área de Educação Física, subárea Práticas Corporais, Exercícios Físicos 115 
aplicados à Clínica, Estágio e Trabalho em Saúde.  O concurso já foi realizado, não houve candidatos 116 
aprovados, daí a reabertura de um novo concurso. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina 117 
Celia Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade, e eu 118 
Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 119 


