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Ao nono dia do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à Rua Silva Jardim, 8 
136, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista da 9 
UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos os 10 
presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Pauta: 1.  Avaliação do Estágio 11 
Probatório: Os docentes que completaram 1 ou 2 anos de exercício já foram avaliados pela Comissão de 12 
Estágio Probatório do nosso campus e a Profa. Rosilda Mendens, coordenadora dessa Comissão, solicitou 13 
que o relatório fosse aprovado pela Congregação. A Professora Regina leu o nome dos professores 14 
avaliados: Lia Thieme Oikawa Zangirolani,Ronaldo Adriano Christofoletti ,Sonia Hatsue Tatumi, Igor Dias 15 
Medeiros, Eliana Chaves Ferretti ,Andrezza Justino Gozzo Andreotti , Flavia Talarico Saia , Gustavo 16 
Fernandes Camargo Fonseca , Marcio Yee ,Renata de Faria Barbosa , Juan Carlos Ramirez Mittani , Thiago 17 
Michel de Brito Farias , Luiz Felipe Mendes de Gusmão, Jose Juan Barrera Alba , Gustavao Bueno 18 
Gregoracci , Rodrigo Schveitzer ,Guilherme Henrique Pereira Filho. Todos os processos foram aprovados 19 
pela Comissão Permanente de Estagio Probatório.  Se algum dos conselheiros quiser solicitar o processo é 20 
só se dirigir ao RH e requerer. Este relatório volta para o Chefe do Departamento e depois é encaminhado 21 
para a CPPD. A Professora Regina colocou então em votação a aprovação do relatório que foi aprovado por 22 
unanimidade. 2. Indicação de delegados para o Congresso Unifesp: 4 docentes, 5 técnicos e 5 23 
discentes – Os técnicos indicaram 3 nomes para o Congresso: Fabrício Leonardi, Karla Helene Marques 24 
Lima e Ada Priscila da Silva como representantes da Congregação. Ficou decidida que seria realizada uma 25 
reunião para todos os que se interessarem com a presença da Profa. Raiane Patricia Assumpção para 26 
esclarecimentos sobre o Congresso. A Professora Raiane também falando que uma das propostas do 27 
Congresso é criar uma Comissão local com a representação de 1 técnico, 1 docente e 1 discente e esta 28 
Comissão local  é que faria a discussão das formas de eleição desses representantes. A indicação da 29 
comissão local ficou postergada para a próxima reunião ordinária da Congregação. 3. Comissão local de 30 
30 horas – Após amplamente discutido (vide áudio da reunião), a Professora Regina colocou em votação a 31 
proposta de que se reúnam os chefes de departamento com a direção do campus e representantes de 32 
estudantes e dos técnicos para esclarecer fluxos e competências e a partir de então conhecer as propostas 33 
encaminhadas pelos setores do campus para a implementação das 30 horas. Colocada em votação, a 34 
proposta foi aprovada por maioria, com 2 abstenções. 4. Apresentação do Plano Diretor de Infraestrutura 35 
e Apresentação da maquete do Bloco III -  Apresentação foi feita pelo Prof. Dr. Pedro Arantes e pela 36 
equipe de coordenação do projeto da IDOM. Após as apresentações, seguiu-se a colocação de membros da 37 
congregação sobre o assunto e o Prof. Dr. Marcelo Domingues Roman oficializou através da entrega de um 38 
memorando o pedido do Curso de Psicologia para que o Serviço Escola de Psicologia pudesse ser  39 
instalado no Bloco III. Outros conselheiros foram ouvidos a respeito do assunto e colocaram suas 40 
solicitações, caso fosse aceita a inclusão do SEP.  A Professora Regina disse que a Comissão do Bloco III 41 
foi definida por esta Congregação há algum tempo atrás quando começaram as discussões a respeito do 42 
que seria o Bloco III. A Comissão existe até hoje e vem trabalhando mais intensamente nos últimos 6 43 
meses, em conjunto com o Pró Reitor Adjunto  de Planejamento, Dr. Pedro Arantes e equipe . É composta 44 
por representantes dos cursos que, a princípio, seriam os principais contemplados no Bloco III. A comissão 45 
não incluiu os outros cursos por uma decisão da Congregação e em nenhum momento anterior foi solicitada 46 
a participação de outro curso nesta comissão. Isto surge agora.  A Profa. Regina  argumenta que, neste 47 
momento,  incluir outros membros atrasaria ainda mais o projeto do Bloco III, que há tantos anos vem sendo 48 
protelado. O SEP está funcionando na unidade AC 178 e não há nenhuma perspectiva a curto ou médio 49 
prazo de mudança. Sugiro que os conselheiros visitem as instalações do Serviço Escola. Sugere também 50 
que imediatamente comece a discussão do projeto do bloco IV, não só do SEP mas do Serviço Integrado de 51 
Saúde. A Professora Regina encerrou a discussão sobre o assunto dizendo que esta seria retomada na 52 
próxima reunião. Nada mais havendo a discutir a Professora Regina encerrou a reunião do 53 
Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a presente ata. 54 
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