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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 

04.12.2014 4 

 5 

 6 

Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à 7 

Avenida Ana Costa 95 reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada 8 

Santista/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de presença 9 

assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Professora Dra. Sylvia Helena Batista. 10 

Informes: 1. Inclusão de Pauta - A Professora Sylvia iniciou a reunião solicitando a inclusão na 11 

pauta dos itens: criação do novo programa de Bioprodutos e Bioprocessos solicitado pela Câmara 12 

de Pós-Graduação e Pesquisa, proposta de filiação a ABEPSS solicitado pela coordenadora 13 

Sonia Nozabielli e apoio técnico para a sala dos docentes da Unidade Central solicitado pelos 14 

docentes. Decidiu-se que o item sobre filiação a ABEPSS seria incluído nesta reunião e os 15 

demais ficariam para a reunião da Congregação em fevereiro. 2. Novos Cursos – O programa de 16 

Pós-Graduação de Bioprodutos e Bioprocessos sob a coordenação da Professora Ana Claúdia 17 

Renno do campus Baixada Santista para o APCN 2015 está em análise e construção. 3. Vice- 18 

Chefia CPPD – A Professora Luciana Maluf assumiu como Vice-Chefe na representação do 19 

CPPD deliberada na reunião de adjuntos. 4. Publicação do Edital para Concurso Docente 20 

Titular Livre – A Pró- Reitoria de Gestão com Pessoas após reunião, deliberou a publicação do 21 

Edital de Concurso Docente para Titular livre, respeitando, estritamente, a lei de 2012. A decisão 22 

foi tomada, no intuito de evitar a retirada de duas vagas de titulares livre destinadas para os 23 

campi de Osasco e São José dos Campos pelo MEC. 5. Moradia Estudantil – Foi publicado pela 24 

PRAE o edital sobre moradia estudantil, contemplando os campi de Osasco e São José dos 25 

Campos. Assim que for decidido o local para a construção da Moradia Estudantil, o campus da 26 

Baixada Santista também poderá ser incluído. 6. Pesquisa Nacional do Perfil Socioeconômico 27 

e Cultural dos Estudantes das IFES – A Professora Sylvia ressaltou a importância da 28 

divulgação da pesquisa entre os discentes e da participação dos mesmos. Visto que, com essa 29 

pesquisa mostraremos ao MEC que a verba designada para assistência estudantil é insuficiente. 30 

7. Oficina dos Eixos Comuns – realizada no dia 24 de novembro. A Professora Sylvia 31 

parabenizou a CEG e as coordenações dos eixos comuns pelo excelente trabalho 32 

desempenhado na oficina. 8.Conselho de Administração - foi deliberada em reunião do dia 03 33 

de dezembro a aprovação no primeiro órgão superior a criação do órgão complementar. 9. Visita 34 

da Reitora Soraya Soubhi Smaili - na Congregação Festiva em comemoração aos 10 anos 35 

realizada no dia 14 de novembro, na Unidade Central – Silva Jardim. Na sequência, foram 36 

realizadas reuniões no Instituto do Mar com o proprietário do imóvel sobre a pactuação do valor 37 

do aluguel. E também sobre o empenho do laboratório de Física. 10. Eventos – Na semana de 38 
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24 a 29 de novembro ocorreram uma série eventos: Oficina dos eixos comuns, Semana da 39 

Consciência Negra, RECICLART e colação de grau da UATI. A Professora Sylvia observou que o 40 

campus não possui infraestrutura para receber quatro eventos como estes, simultaneamente. 41 

Isso mostrou que será necessário melhor planejamento e organização do calendário de eventos 42 

para 2015 11. Divulgação das datas do Edital de Pré-Inscrição dos cursos de Engenharia de 43 

Petróleo e Ambiental - O Professor Thiago Farias informou que o processo seletivo tem inicio 44 

em janeiro - 5 a 12 inscrições e entrega de documentação e de 12 a 20 - análise da 45 

documentação. Neste primeiro período as vagas foram disponibilizadas 80 vagas, direcionadas 46 

para egressos da instituição. Em caso de vagas remanescentes o processo seletivo será aberto 47 

para alunos de outros cursos e de outras Universidades. 12. Retificação do artigo 29 48 

Regimento ProGrad – A Professora Patricia Poletto informou que a Câmara de Graduação 49 

solicitou ao Conselho de Graduação a retificação do referido artigo, onde trata sobre o Regime 50 

Integral dos cursos oferecidos, incluir o período noturno além do matutino e vespertino. 13. 51 

Previsão de abertura Edital PBEX 2015 – A Pró-Reitoria de Extensão dá previsão para 52 

publicação de Edital PBEX 2015 para 15 de janeiro. Sem previsão de encerramento do edital. 53 

Serão publicados 3 editais: Geral, financiamento de  projetos na área da cultura e Educação em 54 

Diretos Humanos, respectivamente, 150, 50 e 50 bolsas. A Professora Carolina Carvalho 55 

informou que será feita uma manifestação junto a Pró-Reitoria de Extensão em relação ao 56 

calendário. 14. A Professora Sonia Nozabielli solicitou marcar uma reunião para tratar dos 57 

acontecimentos do dia 27/11. De acordo, a Professora Sylvia o incluiu como ponto de pauta nesta 58 

Congregação. 15. Reunião da Reitoria – A Professora Sylvia justificou ausência em Reunião 59 

convocada dia 05 de dezembro, pela Professora Soraya Smaili com os Pró-Reitores e Chefes de 60 

Departamentos por fazer parte de uma banca de TCC. 16. Versus – A Professora Sylvia  61 

informou que projeto de estudantes do campus Baixada Santista foi contemplado na edição 2015 62 

do Versus. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata da reunião realizada no dia 30/10/2014 – 63 

colocada em votação, foi aprovada com 1 abstenção. 2. PDI 2016-2020 – A Professora Sylvia 64 

informou que o prazo de entrega da elaboração do PDI foi prorrogado para 15/03/2015. A Pró-65 

Reitoria de Planejamento deixou a critério de cada campus desenvolver suas propostas baseadas 66 

na avaliação e revisão do documento elaborado do PDI 2011-2015. Os Professores Ronaldo 67 

Christofoletti, Carolina Carvalho e Sonia Tatumi expressaram dúvidas provenientes da reunião 68 

com o Pró-Reitor de Planejamento, Esper Cavalheiro, em relação à postura mais adequada a ser 69 

adotada pelo campus. Já os Professores Odair Aguiar Jr e Fernado Kinker externaram 70 

preocupação na disponibilização de datas para pautar o assunto nos departamentos, juntamente, 71 

nos meses de dezembro e janeiro os estudantes estão fora de período letivo e há elevado índice 72 

de docentes em recesso. O Professor Rodrigo Choueri sugestionou que os procedimentos 73 

fossem guiados segundo as práticas mais comuns no campus. Segundo orientação da 74 

Professora Sylvia, no mês de fevereiro, serão realizados encontros ampliados e no inicio de 75 

março será feita Congregação para fechar o assunto. As datas serão definidas e divulgadas pelo 76 
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GT. Foram eleitos para compor o GT: a Direção, Deborah Mendonça, Professor João Paulo 77 

Botero, Professor Fernando Martins, Tatiana Regis e um representante do eixo TS a ser indicado. 78 

Ainda foi recomendado aos departamentos, coordenações de cursos, eixos comuns e específicos 79 

a preparação de materiais para exposição e divulgação nas reuniões e dentre o corpo discente. 80 

Esses conteúdos serem disponibilizados no nosso Portal para estimular e mobilizar toda a 81 

comunidade. A Professora Carolina Carvalho comunicou que a Câmara de Extensão está 82 

coletando demandas referente ao PDInfra, previsão de entrega para o mês de dezembro. A 83 

Professora Rosilda Mendes informou que o eixo TS está fazendo um levantamento das 84 

necessidades dos locais para ações de formação nas regiões. A entrega está prevista para o mês 85 

de dezembro. A metodologia adotada para elaboração do PDI será a de construção coletiva, isso 86 

indica que todos devem colaborar para o desenvolvimento futuro da Instituição. 3. Mobilidade de 87 

técnicos e docentes – O prazo para o envio de propostas para o fluxo do Conselho de Gestão 88 

com Pessoas vai até janeiro/2015. 4. Compra do prédio da Rua Carvalho de Mendonça – a 89 

primeira parte do pagamento já foi empenhada. A realização da compra se fez possível devido à 90 

mediação da Pró-Reitoria numa avaliação da Engenharia da Reitoria.  A Professora Sylvia relatou 91 

os pontos positivos da ocupação desse novo prédio: Anfiteatro; Biblioteca; proximidade com o 92 

restaurante conveniado, Pantaneira; proximidade com a Unidade I e Edifício Central e 93 

atendimento a uma parte significativa das necessidades do Imar. Há previsão e possibilidade que 94 

durante o ano de 2016 ocorra mudança do curso Ciências do Mar para este prédio, todavia, a 95 

previsão é de que até dezembro 2015 o curso continue localizado na Ponta da Praia. A 96 

Professora Sylvia agradeceu ao Diretor Administrativo, Emerson e ao Engenheiro, Eder 97 

Mantovani pelos esforços empregados na discussão e viabilidade do prédio. E destacou a 98 

importância do trabalho coletivo junto a Reitoria na aquisição do prédio. 5. Eleição para Direção 99 

do Campus: aprovação do Regimento da Eleição e do calendário eleitoral – A Professora 100 

Rosilda informou que na última reunião da Congregação de 30/10/2014 foi definida uma 101 

comissão eleitoral composta por dois docentes – Professora Rosilda Mendes e Professor 102 

Ronaldo Christofoletti; um discente - Victor Hugo Pereira da Silva; um técnico – Sra. Mariana 103 

Guimarães; um coordenador de TI – Sr. Rafael Novaes e uma secretária – Sra. Sueli Sieiro. Na 104 

primeira reunião realizada pela Comissão a Professora Rosilda Mendes foi eleita Presidente. O 105 

regulamento contém a definição de data e local, procedimento para inscrições, os candidatos que 106 

poderão concorrer para ao cargo de Diretor e Vice-Diretor, propaganda eleitoral, da consulta à 107 

comunidade e a apuração dos votos. A Professora Rosilda Mendes chamou a atenção para as 108 

disposições finais. O Professor Ronaldo Christofoletti solicitou saída da Comissão, em virtude, de 109 

estar na coordenação de um Workshop Internacional realizado no Campus na mesma data da 110 

eleição. Foi indicado Professor Rodolfo Sachetti para substituí-lo. A Professora Cristiane 111 

Gonçalves Dias pediu a correção do item 3.1 onde trata dos candidatos inscritos. Em 112 

concordância a Professora Sylvia colocou tal retificação em votação, foi aprovada. Em seguida, 113 

colocadas em votação normas regulamentadoras, calendário eleitoral e mudança de composição 114 
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da comissão, foram aprovadas. 6. PPC do Curso de Terapia Ocupacional 7. Revisão da matriz 115 

curricular do curso de Fisioterapia – A Professora Sylvia iniciou pauta pedindo os pareceres da 116 

Coordenadora da CEG e do curso de Fisioterapia, Patricia Poletto e da Coordenadora do curso 117 

de Terapia Ocupacional, Andréa Jurdi. A Professora Patricia Poletto informou que estes dois itens 118 

foram pautados na última reunião da Câmara de Graduação – apresentação do Projeto 119 

Pedagógico do curso Terapia Ocupacional e etapa intermediária da Matriz Curricular do curso de 120 

Fisioterapia. Em consequência, o curso de Terapia Ocupacional apresentou à Câmara como se 121 

dá o seu funcionamento, isso foi debatido, não foram feitas considerações e foi aprovada a 122 

apresentação na íntegra do Projeto Pedagógico do curso de Terapia Ocupacional. O curso de 123 

Fisioterapia apresentou ajustes de termos de algumas unidades curriculares, em função da 124 

reformulação do período do curso de quatro para cinco anos, foram feitos acertos na matriz dos 125 

estágios. E para que não houvesse janela de um semestre foi feita uma redistribuição dos 126 

módulos para ocupar esse termo. Todas estas informações foram apresentadas e aprovadas pela 127 

Câmara de Graduação e pela Comissão do curso de Fisioterapia. A Professora Patricia Poletto 128 

reiterou que não foram feitas sugestões de mudanças ou alterações no Projeto Pedagógico do 129 

Curso de Terapia Ocupacional e na Revisão da Matriz Curricular do curso de Fisioterapia. A 130 

Professora Andrea Jurdi não se manifestou. Colocados em votação, foram aprovados. 8. Projeto 131 

de colaboração Unifesp/Petrobrás – O projeto titulado “Conectividade e Caracterização 132 

Genômica dos Corais Escleractíneos Formadores de Recifes de Profundidade do Sudeste do 133 

Brasil”, foi apresentado pelo Professor Marcelo Kitahara ao departamento de Ciências do Mar. A 134 

proposta foi aprovada e depois encaminhada à Direção Acadêmica do campus Baixada Santista. 135 

Colocada em votação a assinatura de todos os documentos necessários para a efetivação do 136 

Projeto que articula a Unifesp - Campus Baixada Santista, curso de Bacharelado Interdisciplinar 137 

em Ciência e Tecnologia do Mar com a Petrobrás, foi aprovada. 9. Projeto Supera Santos 138 

Esportes sem Barreira - O Professor Ciro de Oliveira Filho propõe junto com a Secretaria de 139 

Esporte de Santos o Projeto “Supera Santos – Esporte sem Barreiras” que visa o 140 

desenvolvimento do esporte adaptado, oportunizando o acesso e a prática junta a pessoas com 141 

deficiências. O projeto foi apresentado e aprovado pelo departamento Ciências do Movimento 142 

Humano, chefe Professor João Paulo Botero e pela Comissão do Curso de Educação Física, 143 

coordenado pelo Professor Rogério Cruz de Oliveira. Colocada em votação a aprovação da 144 

assinatura do termo de cooperação para o desenvolvimento do projeto “Supera Santos – Esporte 145 

sem Barreiras”, foi aprovada. 10. Redistribuição com permuta de vaga – O Professor Sionaldo 146 

Ferreira solicitou redistribuição com permuta de vaga, vaga esta que será ocupada pela 147 

Professora Rosangela Chiger. Essa redistribuição foi aprovada pelo departamento de Ciências do 148 

Movimento Humano e pelo curso de Educação Física. Assim sendo, houve reestruturação de 149 

aulas de dois docentes: Professora Hanna Karen Antunes e Professor Emilson Calatonio. O 150 

currículo Lattes da Professora Rosangela Chiger foi analisado e aprovado pelo curso de 151 

Educação Física e pelo departamento. A Professora Sylvia registrou a falta que o docente fará 152 



 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 

 
dentro da instituição e agradeceu em nome da direção pelo excelente trabalho desempenhado. 153 

Colocada em votação, foi aprovada. 11. O termo de Cooperação Técnica entre o campus 154 

Baixada Santista e a Prefeitura Municipal de Santos – estava sendo negociado desde 155 

abril/2014. Nos últimos 3 meses a Procuradoria da Prefeitura e Procuradoria da Unifesp tiveram 156 

uma discussão jurídica sobre a impossibilidade de assinar o termo com o plano de trabalho, já 157 

que assim, a lei não previa. Após intensa negociação, a Reitora - Professora Soraya Smaili 158 

autorizou a tramitação do novo termo de cooperação sem o plano de trabalho. Tendo 159 

compromisso firmado, por escrito, do Secretário de Planejamento de Gestão Dr. Fábio, que em 160 

30 dias a Prefeitura assinará o plano de trabalho, discriminando os postos de vigilância. Colocada 161 

em votação a assinatura do termo de cooperação técnica entre a Unifesp - Baixada Santista e a 162 

Prefeitura Municipal de Santos, foi aprovada com 2 abstenções.12. Filiação do curso Serviço 163 

Social a ABEPSS – A Professora Sonia Nozabielli detalhou motivos para filiação à associação. 164 

Foi exigido pela Procuradoria Jurídica dois documentos para reabertura de processo, que são 165 

estes, manifestação de concordância desta Congregação e Levantamento de todas as 166 

Universidades Federais filiadas a ABEPSS. Colocada em votação, foi aprovada com 2 167 

abstenções. 13. Congregação Extraordinária Ampliada – discutiu-se sobre a melhor 168 

possibilidade de datas para agendamento da reunião e optou-se pelo dia 16 de dezembro às 169 

10h30 na Unidade Central – Silva Jardim. Esta congregação terá pauta única - políticas internas 170 

de convivência. I Fórum PDINFRA para a Construção de Cenários - foi feita uma apresentação 171 

pela consultoria IDOM sobre a infraestrutura do campus Baixada Santista, que visa garantir o 172 

funcionamento, desenvolvimento das atividades da instituição e ocupação racional dos espaços, 173 

em curto, médio e longo prazo. Foram apresentadas informações sobre os relatórios de 174 

Levantamento e Diagnóstico da situação atual do campus, quais foram entregues em versão 175 

minuta para a Pró-Reitoria de Planejamento. O primeiro relatório referiu-se à localização das 176 

unidades, mobilidade, acessibilidade, análise dos imóveis e marco legislativo. Já o segundo 177 

relatório apresentou informações sobre organização espacial, quantidade de usuários, fluxo entre 178 

unidades, análises dos edifícios, síntese quantitativa e recomendações preliminares. Estes 179 

conteúdos estão disponíveis na página da IDOM juntamente com dois questionários. O 180 

questionário Origem e Destino tem finalidade de construir uma política de imóveis, programa de 181 

usos, dimensionar espaços e as demais necessidades do campus. Dado que, tais informações 182 

servirão de base para a elaboração do PDInfra. Cerca de 140 pessoas responderam o 183 

questionário até o momento atual. O segundo questionário - consulta pública tem por objetivo a 184 

construção de cenários para crescimento. Devido a algumas criticas referente à estrutura dos 185 

formulários, foi criado um documento suplementar. Antes do término da apresentação foi aberto 186 

momento, onde os membros se manifestaram por meios de comentários, sugestões e elucidação 187 

de dúvidas. A Professora Sylvia concluiu dizendo que nas próximas duas semanas, será 188 

necessário repensar a comissão do PDInfra e considerar outros mecanismo internos de 189 

divulgação das pesquisas, para um maior envolvimento da comunidade.Nada mais havendo a 190 
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discutir, a Professora Sylvia Helena Batista encerrou a reunião do Conselho/Congregação do 191 

Instituto Saúde e Sociedade e eu Adriele da Mota Lisboa lavrei a ata. 192 

 193 


