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ATA DA REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA 3 
SANTISTA E  CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 4 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 5 
26.02.2015 6 

 7 
 8 

 9 
Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de 2015, nesta cidade de Santos, na Unidade 10 
II – Av. Saldanha da Gama, 89 reuniram-se os senhores membros do Conselho do 11 
Campus Baixada Santista/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, 12 
com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. 13 
Regina Celia Spadari. Informes: 1. Homologação da nova composição dos Núcleos 14 
Docente Estruturante do Curso de Serviço Social, Psicologia e  Terapia Ocupacional – a 15 
composição foi aprovada pela Câmara de Graduação em 11 de dezembro de 2014. 2. 16 
Lista tríplice para chefia do DGCS – Departamento de Gestão e Cuidados em Saúde – 17 
Na reunião do dia 11 de dezembro de 2014, o Conselho do Departamento de Gestão 18 
Cuidados em Saúde foram eleitas as Professoras Maria Fernanda Petroli Frutuoso, 19 
como chefe de Departamento, e Karina Franco Zihlmann, como vice-chefe do 20 
departamento. A Professora Macarena Urrestarazu Devincenzi compôs a lista tríplice. A 21 
nova chefia assumiu no dia 01 de janeiro de 2015. 3. indicação para ser contemplada 22 
com recursos financeiros referentes a emenda parlamentar da ordem de quatro 23 
milhões de reais, da Deputada Federal Maria Lúcia Prandi  destinada ao acervo das 24 
bibliotecas e informatização dos campi Guarulhos e Baixada Santista. 4. Informes da 25 
CEG - A Professora Patrícia Poletto informou sobre o adiamento do semestre letivo para 26 
o dia 02 de março de 2015. Professora Patrícia também informou que as diretrizes para 27 
elaboração do regimento da CEG retornou da Procuradoria e a Pró-Reitora de 28 
Graduação solicita que as Câmaras façam as adequações para que seja pautado na 29 
Congregação e em seguida no CONSU. 5. Comissão Eleitoral - A Profa. Rosilda Mendes 30 
informou que as eleições para Diretor e Vice-diretor do campus ocorrerão nos dias 18 e 31 
19 de março, respectivamente, nos horários da 08h às 22h e 08h às 20h. A apuração 32 
será feita no segundo dia, ao final da votação. Todas as informações já foram 33 
disponibilizadas na página da instituição. A partir deste dia 26/02 será iniciada a 34 
campanha eleitoral dos candidatos. Será organizado um forum para debates. 6. 35 
Residência – A  Profa. Carla Bertuol informou que o Programa de Residência 36 
Multiprofissional em Rede de Atenção Psicossocial iniciou-se e conta com 2 residentes 37 
da Psicologia, 2 de Terapia Ocupacinal e 1 de Serviço Social. Ordem do dia: 1. 38 
Aprovação de banca de concurso -  Colocada em votação a composição da banca do 39 
concurso público para Professor Adjunto A da área de Nutrição Clínica e Trabalho em 40 
Saúde, foi aprovada com 1 abstenção, 2.    Alteração  de composição de banca – A 41 
alteração  da banca examinadora do concurso público para o cargo de Professor Adjunto 42 
(edital 230/14) foi colocada em votação e aprovada. 3. Abertura de concurso público – 43 
Colocada em votação a abertura de concurso público para o cargo de Professor de 44 
Matemática foi aprovada. 4. Afastamento para pós-doc da Profa. Danielle Arisa 45 
Caranti – colocado em votação foi aprovado. 5. Afastamento para pós-doc da Profa. 46 
Carla Cilene Baptista da Silva – colocado em votação foi aprovado. Foram incluídos, 47 
após aprovação da Congregação, dois itens de pauta: afastamento das Professoras 48 
Me. Maria Conceição dos Santos e Profa. Me. Emanuela Bezerra Torres de Mattos 49 
para conclusão de doutorado. Foi discutido entre os membros da congregação sobre 50 
necessidades de normas internas e critérios para afastamento do País, dado o fato de 51 
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haver afastamentos de mais de um docente de um mesmo curso ao mesmo tempo. 52 
Colocado em votação, ambos foram aprovados. 8. Inclusão de pauta a pedido da 53 
Profa. Regina Spadari – abertura de  Processo Seletivo Simplificado para 4 54 
professores substitutos aos professores cujos afastamentos foram aprovados. Colocada 55 
em votação foi aprovada. 9.  Aprovação das alterações da grade curricular do BICT-56 
MAR - A Profa.  Andrezza Justino Gozzo Andreotti  apresentou as alterações feitas na 57 
grade do BICT-MAR. Colocadas em votação foram aprovadas. 10. - Regimento da 58 
Comissão de Destino de Resíduos do Campus -  Não houve tempo hábil para que 59 
todos os conselheiros fizessem a análise e  a Profa. Regina Spadari solicitou  que essa 60 
fosse feita, com envio de sugestões, críticas e comentários até o dia 19/03/2015. 11.  61 
Regimento Interno do Campus –  A Profa. Regina Spadari solicitou a análise, envio de 62 
sugestões, críticas e comentários. A Profa. Sylvia complementou que a minuta de 63 
regimento ficará disponível para consulta pública durante, no mínimo, 2 meses. Somente 64 
após este período deverá ser apreciado pela Congregação. 12. - Regimento da Câmara 65 
de Extensão – Os conselheiros analisarão o documento e enviarão sugestões,  críticas e 66 
comentários até o dia 19/03/2015. 13. APCN do Programa de Pós Graduação 67 
Interdisciplinar em Ciências do Mar - O Prof. Thiago Farias fez apresentação da 68 
proposta do  Programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências do Mar. Colocada 69 
em votação foi aprovado com 2 abstenções. Neste momento, houve interrupção da 70 
pauta da reunião com a chegada da Reitora, Profa. Sra. Soraya Smaili  e da Diretora do 71 
Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos, Tania Mara Francisco. A 72 
Reitora informou sobre o orçamento e situação dos contratos do campus Baixada 73 
Santista e a Sra. Tania Maria fez uma apresentação a respeito deste assunto.Entre 74 
outros itens, a Reitora informou que em março deste ano será iniciado o processo de 75 
orçamento participativo. Disse ainda que somente serão feitos cortes e ajustes nos 76 
contratos do campus se estes forem aprovados pela Congregação e que esta deve 77 
definir as prioridades, para que as despesas se ajustem aos reursos financeiros 78 
disponíveis no ano de 2015. A Reitora informou também que iria se reunir com os 79 
proprietários do prédio da Unisantos, situado na Rua Carvalho de Mendonça 144 para 80 
assinar o contrato de compra e venda do referido prédio. Entretanto isto somente 81 
aconteceria após a reposição dos itens retirados do prédio, sem conhecimento da 82 
Unifesp. Após a despedida da Reitora, voltou-se à pauta . 14. Aprovação do Contrato 83 
de Licença de Uso de dados cartográficos da empresa Emplasa pelo Prof. Dr. 84 
Gilberto Pessanha – colocado em votação foi aprovado com 1 abstenção. 15. APCN do 85 
Programa de Pós Graduação  Ciências do Movimento Humano – foi aprovado ad 86 
referendum e será apresentado na próxima reunião. 16. O Professor Juarez solicitou 87 
que fosse retirada a pauta sobre a sua substituição na Comissão de Orçamento. 88 
17. A Professora Andréa Torres informou sobre a semana de Integração, que 89 
ocorrerá de 02 a 06/03 /15. 18. A Profa. Sylvia Helena Batista e o Prof. Odair Aguiar 90 
Jr. informaram que estão se candidatando, respectivamente,  a Diretora Acadêmica e 91 
Vice- Diretor Acadêmico do campus Baixada Santista. Nada mais havendo a discutir, a 92 
Profa. Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 93 
Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a ata. 94 
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