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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 
28.02.13 4 

 5 
 6 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Santos, à 7 
Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus 8 
Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença 9 
assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari.  A Professora Regina 10 
iniciou a reunião com os informes: 1. Bloco III – foi entregue aos engenheiros da Unifesp a pré-11 
proposta do projeto do prédio elaborada pelo GT formado pela Diretora do Campus e os 12 
coordenadores dos cursos de Educação Física, Terapia Ocupacional e Fisioterapia. 2. Instituto do 13 
Mar – recebemos informação de que as chaves do portão de acesso ao terreno cedido pela União 14 
para o Instituto do Mar estarão disponíveis para serem retiradas na SPU. Aguardamos o documento. 15 
3. Regimento do campus BS – o GT para adequação do Regimento do Campus ao Estatuto e ao 16 
Regimento Geral reuniu-se dia 05 de fevereiro. São membros do GT do Regimento : Profa. Sylvia 17 
Helena Batista (presidente), Prof. Odair Aguiar Jr., Profa. Macarena Urrestarazu de Vincenzi, Profa. 18 
Maria Graciela G. de Morell, Prof. Daniel Bandoni, Profa. Paula Martins, servidores técnicos 19 
administrativos, Ada Priscila da Silva e Andréa Juca. 4. Residência estudantil – enviamos à SPU de 20 
Santos comunicado sobre as dimensões do terreno necessário para a construção de moradia (10.000 21 
m

2
). Aguardamos retorno. 5. Livros – orçamento ainda não foi aprovado pelo Congresso; a Presidenta 22 

não emitiu as medidas provisórias relativas a este assunto. Assim sendo, os processos de compra de 23 
livros não puderam ser concluídos. Os preços das editoras mudam em março. Consequência: novo 24 
processo de licitação terá que ser iniciado quando o orçamento for aprovado pelo Congresso 25 
Nacional. 6 –Transporte/fretados – aguardando assinatura da Pró-Reitoria de Administração 26 
autorizando a contratação sem licitação, por um ano, por ser emergencial, de empresa para fazer o  27 
transporte no campus. Está previsto atendimento às atividades de campo dos cursos de graduação, 28 
transporte entre as unidades nos horários de almoço e período noturno (horário a definir). 7 – 29 
Transporte/Motoristas – aguardando assinatura da Pró-Reitoria de administração autorizando a 30 
contratação de outra empresa. Processo em vias de conclusão. 8- Recepcionistas – rescindido o 31 
contrato, estamos chamando o próximo classificado no pregão. Previsão de 10 dias. 9 – 32 
Aluguel/Aquisição de novos espaços – estamos buscando novos espaços para alugar/comprar de 33 
modo a atender às demandas atuais. 10 – Clube Saldanha – aguardando documentos do clube para 34 
efetivarmos a renovação do contrato ( já autorizada), e em seguida, solicitar providências referentes 35 
às condições de trabalho nas dependências do clube. 11 – Comissão de RU e fiscal de contrato e 36 
restaurantes conveniados– Profa. Ana Maria Souza Pinto, Prof. Daniel Henrique Bandoni, Prof. 37 
Robson Barbosa, Emerson Stefanoviciaus D´Anela, Cintia Maria dos Santos (representante técnico), 38 
Juliana Maria Curcio Nunes da Silva (representante técnico), Bianca Bovolenta (representante 39 
discente) e Ana Laura Massote de Oliveira (representante discente). Próxima reunião marcada para o 40 
dia 07 de março. 12 – Segurança na Silva Jardim – foi implantada a ronda escolar no período 41 
noturno no entorno do prédio, que havia sido interrompida por acreditarem que estivéssemos em 42 
período de férias. 13 – Relatório equipe transição da PRAE – será disponibilizado aos docentes.  43 
14 – Reunião dos Diretores com a Reitora e Pró-Reitores – nesta reunião nos foram apresentadas 44 
as propostas : a) manter reunião pós-Consu com os diretores,  além disso há possibilidade de reunião 45 
com a Reitora sempre que for necessário;b) a principal reforma vai ser na Pró-Reitoria de 46 
Administração; c) descentralização planejada e preparada para daqui 1 ano; d) agendar reunião com 47 
a Congregação do campus para conversar com os conselheiros; e) apresentação da lista de 48 
emergências: 1) adequação e contrato com o Saldanha; 2) reforma do prédio da Ponta da Praia; 3. 49 
Livros; 4. Ampliação do campus; 5. RH ( Ampliação do quadro e FGs); f) informar ações que sejam 50 
passíveis de serem divulgadas na mídia. Reativar a TV Unifesp e estabelecer contato com o Prefeito 51 
de Santos. 15 - Agendamento de uso de salas – será marcada uma reunião com o servidor Cláudio 52 
Amor para tratar do assunto. A diretora solicita que os docentes agendem e desmarquem o uso de 53 
salas, pois tem havido problemas com o agendamento. 16 – economia de energia - A Diretora do 54 
campus solicita o desligamento dos equipamentos, ar condicionado e luzes ao final do expediente. 55 
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Outros informes: Professora Sylvia Helena sobre a Câmara de Administração e Câmara de 56 
Assuntos Estudantis - solicita que aguardemos orientação da Reitoria antes da instalação das 57 
mesmas.  Prof. Marcelo Roman: informa que um grupo está trabalhando no projeto de um cursinho 58 
vestibular gratuito. CEG: Profa. Maria Liduína informa que nos dias 29 e 30 de abril ocorrerá o 59 
planejamento acadêmico do campus. Solicita que todos os presentes multipliquem esta informação 60 
para que os colegas participem. Na próxima reunião da CEG provavelmente será aprovada a 61 
proposta de um GT para esta tarefa, constituído pelas Profas. Elke Stedefeldt, Viviane Maximino e 62 
Sylvia Batista. A Professora Liduina solicita também que se inclua na próxima reunião da 63 
Congregação como pauta a revisão do planejamento pedagógico do campus. Profa. Cristiane G. 64 
Dias informa que  iniciou um projeto de extensão coordenado por ela em colaboração com a Profa. 65 
Raiane Assumpção pelo Centro de Referência em Direitos Humanos, intitulado Saúde e Cidadania. 66 
Este projeto tem como objetivo discutir educação popular, saúde reprodutiva, saúde sexual e uso 67 
prejudicial de álcool com os trabalhadores terceirizados do campus. Os prepostos participaram de 68 
uma reunião e acolheram a proposta. Participam do projeto estudantes e  estagiários  do CDRH. 69 
Prof. João Paulo Botero: parabenizou a servidora Yara Paula e o Prof. Sidney Casetto pela UATI e 70 
informou que haverá uma nova turma da UATI na Zona Noroeste. Profa. Ana Rojas informou que ela 71 
e a diretora do campus reuniram-se com a Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa para tratar da 72 
respeito da composição da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Nesta, a Pró-Reitora explicou que 73 
entende que o art. 46 do Regimento da Pós-Graduação prevê que a câmara pode ter membros 74 
representantes não credenciados em programas de pós-graduação. Cabe agora à Câmara uma 75 
adequação de sua composição à nova interpretação e apresentá-la até o dia 30/03/13. Ordem do 76 
dia: 1. aprovação das atas dos dias 04 e 10 de maio de 2012: aprovadas com 04 abstenções. 2. 77 
Afastamento do Professor Cristiano Mendes para pós-doc – colocado em votação todos 78 
aprovaram. 3. Proposta de intervenção: fazer um grafite no campus como parte do evento 79 
(Des)Construindo o Feminino. Colocado em votação, a proposta foi aprovada com 3 abstenções. 4. 80 
Abertura de processo seletivo simplificado para professores substitutos do Prof. Cristiano 81 
Mendes e da Profa. Florianita Coelho Braga, que se afasta para ocupar o cargo de Pró-Reitora de 82 
Extensão: – colocado em votação a inclusão deste assunto na pauta e a abertura do concurso foram 83 
aprovadas. 5. GT de Laboratórios – A Professora Jaquelina Imbrizi e Prof. Odair Aguiar Junior 84 
apresentaram o documento preparado pelo GT (em anexo). Este relatório aborda questões 85 
operacionais envolvendo (a) responsabilidade pelo Laboratório; (b) atribuições do corpo técnico 86 
administrativo lotado em cada laboratório; (c) criação de um Comitê gestor de Laboratórios. O GT 87 
ficou incumbido de aprofundar a questão relativa ao Comitê gestor. A Professora Regina deu as boas 88 
vindas para a Professora Sonia Tatumi, Chefe do Departamento de Ciências do Mar do Instituto 89 
Saúde e Sociedade e, em seguida encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 90 
Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a presente ata. 91 


