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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 

30.10.2014 4 

 5 

 6 

Ao trigésimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à Rua Silva 7 

Jardim 136 reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista/Congregação do 8 

Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a 9 

Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Informes: 1. Política de Espaços Estudantis - foi 10 

aprovada pelo Conselho de Assuntos Estudantis (CAE) e está publicada na página da PRAE, no portal da 11 

Unifesp. 2. Situação da verba dos restaurantes universitários - Ofício da PRAE para a Reitora, Chefe de 12 

Gabinete e diretores de campi informa sobre a dificuldade de obtenção de recursos para subsidiar as 13 

refeições dos estudantes em 2015. A Pró- Reitora Andrea Rabinovici solicita que o Gabinete convoque uma 14 

reunião dos diretores de campus, Etagae, ProAdm e PRAE para buscar soluções. 3. Aluguéis dos prédios 15 

da Rua Ana Costa 95 e Ponta da Praia – Após reunião da Reitoria, Direção do campus e representantes 16 

da Prefeitura Municipal de Santos, chegou-se a uma proposta de convênio entre a UNIFESP e a PMS. 17 

Todavia, apesar dos esforços e disponibilidade da Reitora, com a procuradoria sendo sempre ouvida, ainda 18 

não foi possível conciliar a assinatura do convênio com o plano de trabalho. O proprietário dos prédios nos 19 

ameaçou de despejo, pois a Universidade não paga os aluguéis há dois meses. 4. Aquisição de prédio 20 

para o DCMar: a Reitora está negociando a compra do prédio da Unisantos na Rua Carvalho de Mendonça, 21 

para abrigar o Departamento de Ciências do Mar. Os proprietários do prédio aceitaram a proposta feita pela 22 

Reitora e aprovada pelo MEC. Permanece a necessidade de compra de equiparmos para os laboratórios 23 

dos cursos de Engenharia, que recebem a primeira turma de alunos em março/2015. A proposta é que eles 24 

sejam instalados na Rua Maria Máximo, que está sendo reformada para tal finalidade. Não temos recursos 25 

até o momento para esta despesa, pois os recursos de capital do exercício de 2014 foram destinados ao 26 

pagamento do PDInfra. 5. Visita da Comissão de Avaliação do Projeto Pró-Saúde nos dias 30 e 27 

31/10/2014. 6. Reunião festiva da Congregação para comemoração dos 10 anos do Campus: será 28 

realizada no dia 14 de novembro p.f. às 10:00 horas, aberta a toda a comunidade, com a presença da 29 

Reitora e autoridades convidadas. Na ocasião, as professoras aposentadas, Ana Dâmaso e Pola Araújo, 30 

serão homenageadas. 6. Congresso da Unifesp: começa no próximo dia 03 de novembro; os delegados 31 

docentes eleitos na Assembléia foram: titulares - Professores Terezinha de Fátima Rodrigues, Sonia 32 
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Nozabielli, Fernando Kinker, Juarez Furtado e Gilberto Pessanha; suplentes – Eunice Nakamura, Ronaldo 33 

Christofoletti, Cristiane Gonçalves Silva, Ana Maria Estevão e Nancy Ramacciotti de O. Monteiro. 7. Na 34 

próxima reunião de professores adjuntos será colocada a proposta de alteração de horário/data da reunião 35 

dos adjuntos. Ordem do dia: 1. Aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 09/06/14, 11/8/14, 36 

21/08/14 e 25/09/14 – colocadas em votação, foram aprovadas com 4 abstenções. 2. Aprovação de banca 37 

de concurso da área de Genética – colocada em votação a composição da banca foi aprovada por 38 

unanimidade. 3. Abertura de concurso para livre docência na área de Ciências de Alimentos – 39 

solicitação enviada pelo Departamento de Biociências, foi aprovada por unanimidade. 4. Definição de datas 40 

para reuniões da Congregação em novembro - foram votadas e aprovadas as datas de 17 de novembro, 41 

às 9:00 horas, para a discussão do PDI em reunião extraordinária aberta a toda a comunidade e a data de 42 

04/12 para a reunião ordinária da Congregação referente ao mês de novembro. 5. Orçamento 2015 – foi 43 

feita uma apresentação pelo Prof. Juarez Furtado sobre os andamentos dos trabalhos da Comissão de 44 

Orçamento Institucional, constituída por 19 integrantes entre docentes, técnicos e estudantes. Após a 45 

apresentação, comentou-se que o exercício de 2013 foi encerrado, com o campus devendo R$ 1 milhão de 46 

reais. Esta dívida foi transferida para o exercício de 2014. Os recursos deste ano foram liberados aos 47 

poucos, exigindo que todos os meses sejam feitos cálculos para decidir quais pagamentos são mais 48 

emergenciais. Havia a expectativa que a Comissão de Orçamento estabelecesse as diretrizes para 2015 e o 49 

Diretor Administrativo do campus foi orientado para não fazer o planejamento orçamentário de 2015, como 50 

ocorria em exercícios anteriores. A expectativa é que o recurso seja igual a 2014, mas será insuficiente 51 

porque crescemos. Não houve ainda no campus qualquer discussão sobre como vamos honrar os contratos 52 

vigentes. Mas, até o momento, não houve qualquer diretriz neste sentido. 6. Regulamentação da 53 

progressão às classes D (Professor Associado) e E (Professor Titular) – A Comissão do Consu para 54 

regulamentar a progressão às classes D (Professor Associado) e E (Professor Titular) tem como 55 

representantes deste campus a Profa. Regina C Spadari e o Prof. Alexandre Henz. O documento gerado 56 

pela Comissão foi apresentado ao Consu, que propôs que este fosse discutido nos campi, especialmente no 57 

que se refere às questões apontadas pela Adunifesp e que cada congregação consolide os documentos 58 

gerados em cada departamento e envie um único documento para o Consu, até o dia 06 de novembro de. 7. 59 

Aprovação de relatório de estágio probatório –  a Comissão de Estágio Probatório recomendou a 60 

aprovação dos relatórios de estágio dos professores: Helga Tatiana Tucci, Bárbara Lage Ignácio, Fernando 61 

Fernandes Mendonça, Fabiane Gallucci, Leonardo Querobim Yokoyama, Yvan Jesus Olortiga Asencios, 62 

Maria Lúcia Garcia Mira, Fernando Ramos Martins, Cledson Akio Sakurai e Marcelo Visentini Kitahara. 63 

Colocado em votação foram aprovados com 2 abstenções. 8. Normas regulamentares do processo 64 
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eleitoral da Direção e Vice-direção do campus/Direção e vice-direção Acadêmica: -  foi formada a 65 

Comissão Eleitoral composta por dois docentes - Professores Rosilda Mendes e Ronaldo Christofoletti; um 66 

discente - Victor Hugo Pereira da Silva; um técnico – Sra. Mariana Guimarães; um coordenador de TI – Sr. 67 

Rafael Novaes e uma secretária – Sra. Sueli Sieiro. Uma reunião será marcada para que seja eleito o 68 

Presidente da Comissão e se faça uma proposta de calendário e regimento que será submetida a esta 69 

Congregação. 9. Fluxograma das atribuições da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação – A Professora 70 

Milena Viana informou que as atribuições da câmara constam do Regimento Interno da Pós Graduação, de 71 

modo que a Câmara apenas definiu o  fluxograma de cada uma das atribuições. Colocado em votação o 72 

fluxograma proposto foi aprovado com 7 abstenções. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina 73 

encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a ata. 74 


