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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO
DE SAÚDE E SOCIEDADE (ISS) - CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 18 DE

FEVEREIRO DE 2021

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, reuniram-se os senhores
membros do Congregação do Instituto de Saúde e Sociedade (ISS) - Campus Baixada
S a n t i s t a  d a  U N I F E S P ,  e m  s a l a  v i r t u a l ,  l i n k
"https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/baixada-santista", sob a presidência de Profa.
Dra.  Virginia  Junqueira.  Estiveram  presentes  os  membros:  Profa.  Dra.  Adriana
Marcassa Tucci, Profa. Dra. Cristiane Gonçalves da Silva, Profa. Carolina Prado de
França Carvalho, Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro, Sr. Eduardo de Carvalho Martins,
Profa. Dra. Gabriela Pereira Vasters, Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes, Profa.
Dra. Jaqueline Kalmus, Prof. Dr. Juarez Pereira Furtado, Profa. Dra. Luciana Togni de
Lima e Silva Surjus, Profa. Dra. Macarena Urrestarazu Devincenzi, Prof. Dr. Marcelo
Domingues  Roman,  Profa.  Dra.  Marcia  Regina Nagaoka,  Profa.  Dra.  Maria  Stella
Peccin da Silva, Profa. Dra. Marina Souza Lobo Guzzo, Prof. Dr. Mauricio Lourencao
Garcia, Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira, Sr. Renan Mendes de Souza, Prof.
Dr. Rogério Cruz de Oliveira, Profa. Dra. Sonia Regina Nozabielli, Prof. Dr. Stefanis
Silveira  Caiaffo,  Profa.  Dra.  Virginia  Junqueira  e  Sr.  Wagner  Yoshizaki  Oda.  Não
justificaram ausência: Profa. Dra. Luzia Fatima Baierl, Profa. Dra. Terezinha de Fatima
Rodrigues.  Participaram da  reunião  como convidados:  Sra.  Claudia  Oliveira,  Sra.
Elisangela Marina dos Santos, Profa. Glaucia de Castro-Champion, Sr. Marcelo da
Silva Paes Siqueira, Profa. Patricia Martins Goulart, Prof. Ronaldo Vagner Thomatieli,
Profa.  Stella  Maris  Nicolau.  Tendo os  senhores conselheiros,  assinado a folha de
frequência e sendo constatado quórum com 23 presentes. A Profa. Virginia Junqueira
deu início a reunião e cumprimentou a todos. Passou a palavra à Profa. Carolina
Carvalho para realizar um informe sobre a presença da chapa eleita para Reitoria no
Campus Baixada Santista. INFORMES: 1. Reunião com a nova gestão da Reitoria
- A Profa. Carolina informou que houve uma reunião presencial com os professores
Nelson Sass e Raiane Assumpção, respectivamente, eleitos como Reitor e Vice-Reitora
com o intuito de coletar as demandas do Campus, que foram oficializadas através de
um documento - lido pelo Prof. Odair Aguiar Jr no momento da reunião – e entregue
aos docentes recém-eleitos .  Participaram das reuniões Prof.  Odair Aguiar Jr pela
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Direção do Campus, professores Carolina Carvalho pela Direção Pro tempore do ISS,
professores Emiliano Oliveira e  Cledson Akio pela  Direção Pro tempore do IMar,
professores Glaucia Champion, Fernando Kinker como chapa inscrita para a Direção
do ISS, professores Igor Medeiros e Ítalo Braga como chapa inscrita para a Direção do
IMar. A Profa. Carolina Carvalho fez um relato geral da reunião abrangendo diversos
assuntos, tais como: construção do bloco 3, quadro de servidores do ISS, regimento do
ISS etc. 2. Câmara de Extensão e Cultura – A Profa. Luciana Surjus informou sobre:
a. finalização dos editais de fomento para projeto de extensão, observatórios e outras
instâncias da universidade. b. Indeferimento de alguns projetos por não atender os
requisitos, a saber: apresentação no Congresso Acadêmico e entrega de relatório. 3.
Câmara de Ensino e Graduação – O Prof. Juarez Furtado informou: a. foi submetida
à Prograd a grade dos cursos de Graduação do ISS para o primeiro semestre de 2021;
b. foram discutidas as contribuições do ISS para a portaria das atividades domiciliares
especiais (ADEs): presença do estudante em UCs que exijam a partir de 16 horas de
atividade prática, a formação de um GT para analisar o impacto do regime de ADE
para a formação dos estudantes, ampliação no prazo para o trancamento de matrícula
e  que  os  planos  de  ensino  detalhem  os  critérios  para  o  cumprimento  ou  não-
cumprimento de determinada UC.  O Prof.  Juarez  disse  que essas  questões  serão
discutidas na reunião do Conselho de Graduação no dia 23/02/21; c. Informou que a
Profa.  Raquel  Carvalho  juntamente  com a  Direção  do  ISS  estão  constantemente
discutindo e tomando providências sobre a questão dos estágios e da vacinação dos
estudantes;  d.  Informou,  em resposta  a  um questionamento  da  Profa.  Macarena
Devincenzi, que será realizado(a) pelo CEG um levantamento/ avaliação relativo(a) à
evasão dos alunos no ISS.  4. Câmara de Pós-graduação e Pesquisa  -  A Profa.
Hanna Karen Antunes informou: a. será publicada pela Pró-Reitoria de Pós-graduação
e Pesquisa uma instrução normativa estabelecendo fluxo para o depósito de teses e
dissertações; b. foi designado que, além da entrega do trabalho para avaliação da
banca, será necessário emitir o relatório de similaridade; c. o período de embargo para
artigos científicos será de 12 meses, renováveis por mais 12 meses, tendo a opção de
estender esse prazo por tramitação via Câmara de Pós-graduação e Pesquisa; d. foi
divulgada  uma  nota  pela  Pró-Reitoria  de  Pós-graduação  e  Pesquisa  reiterando  a
necessidade  de  quarentena  a  pessoas  que  viajaram  e/ou  foram  expostas  à
contaminação da COVID-19; e. os programas de pós-graduação do ISS irão submeter o
trabalho feito na coleta CAPES até o dia 20/02; f. Parabenizou a Profa. Maria Liduína
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Silva e a todos os envolvidos pela publicação da coletânea "Trabalho, movimentos e
políticas sociais: diálogos com o Serviço Social”; g. a Câmara de Pós-graduação e
Pesquisa fez uma recuperação de parâmetros da verba que havia sido gasta do RTI-
Fapesp.  Com  isso,  foram  adquiridos  diversos  equipamentos  e  materiais  para  os
laboratórios; h. a Câmara de Pós-graduação e Pesquisa. irá promover, nos meses de
abril  e  maio,  um workshop de boas práticas em pesquisa e um debate com três
pesquisadores  de  campos  distintos  sobre  o  mesmo tema;  i.  a  Câmara  discutiu  a
proposta de modificação dos horários das reuniões das Câmaras e houve consenso que
isso é inviável, pelo menos nesse momento. 5. Horário das reuniões das Câmaras e
Departamentos – O Prof. Marcelo Roman informou que os membros do DPPSC que
são representantes na Câmara de Pós-graduação e Pesquisa estão tendo dificuldade no
processo de representatividade, por isso chegou-se à conclusão que apenas inverter os
horários  das  reuniões  não  seria  suficiente.  Diante  disso,  os  representantes  dos
departamentos irão discutir a questão na Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e
ampliar o debate aos demais departamentos para averiguar se essas dificuldades são
vivenciadas  por  outros  docentes.  A  Profa.  Virginia  Junqueira  solicitou  aos
departamentos  e  às  câmaras  que  discutam e  se  posicionem sobre  o  assunto.  6.
Situação  dos  formandos  –  A  Profa.  Virginia  Junqueira  informou  que  vários
estudantes  formandos  foram  aprovados  em  processos  seletivos  de  residência
multiprofissionais,  de  aprimoramento,  de  aperfeiçoamento,  de  mestrados  e  de
empregos, mas em alguns casos não tem sido possível cumprir as exigências dos
editais que demandam o certificado de conclusão de curso, que no caso da UNIFESP
só estarão disponíveis apenas após a colação de grau, a partir do dia 02/03/21, quando
se encerra o 2º semestre letivo de 2020. Da mesma forma, há dificuldade para a
inscrição nos Conselhos de exercício profissional. Há mais de uma semana a Profa.
Virginia  está  trabalhando  intensamente  nessa  questão,  em  negociação  com  as
instituições promotoras dos processos seletivos e concursos.  Agradeceu às Profas.
Maria Inês Badaró e Stella Nicolau (coordenadoras dos cursos de Psicologia e Terapia
Ocupacional), ao Prof. Fernando Kinker (Pró-reitor adjunto de Graduação) e à sra.
Andrea Caboclo (da Segrad ISS) pela disponibilidade em encontrar soluções. Informou
ainda que, apesar de todo o esforço feito, não houve um resultado eficaz para todos os
casos. Registrou sua profunda frustração por não poder apoiar de uma maneira mais
efetiva os estudantes formandos.  7. CoEPE – Informou que o CoEPE (Comitê de
Ensino,  Pesquisa  e  Extensão HSP/HU Unifesp),  presidido  pelo  professor  Reinaldo
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Salomão, articula a Unifesp ao Hospital São Paulo. Na última reunião deste Comitê de
cuja composição a Profa. Virginia Junqueira faz parte, foi instituído um pequeno grupo
que  irá  delinear  o  fluxo  dos  estágios  entre  a  Unifesp  e  o  HSP.  8.  Política
Institucional de Internacionalização – A Profa. Virginia Junqueira, em resposta à
Profa. Stella Nicolau, informou que a política institucional de internacionalização foi
aprovada no Conselho Universitário e irá divulgar o documento, compartilhado por e-
mail pela Profa. Dra. Karen Spadari Ferreira, aos conselheiros da Congregação do ISS.
A Profa. Carolina Carvalho corrigiu essa informação, comunicando que a pauta da
política de internacionalização foi aprovada no Conselho Único (ProPGPq, ProGrad e
ProEC) realizado no dia 04/02/21, tendo sido esse ponto adiado na sessão do Conselho
Universitário ocorrido no dia 10/02/21. 9. Nota de repúdio – O Prof. Marcelo Roman
informou que o DPPSC está elaborando uma carta de repúdio às ações de higienismo
social na cidade de Santos. Fez a leitura do documento. A Profa. Cristiane Gonçalves
sugeriu  transformar  esse  informe  em pauta.  A  Profa.  Virginia  Junqueira  acatou,
pedindo que os favoráveis e contrários se manifestassem via chat. INCLUSÃO DE
PAUTA: A Profa. Luciana Surjus pediu a inclusão da pauta “ Horário para extensão
universitária constante na matriz curricular - Câmara de Extensão e Cultura”. A Profa.
Virginia Junqueira e a maioria dos conselheiros se manifestaram favoravelmente à
inclusão. ORDEM DO DIA: 1. Relatório de Atividades do Professor Visitante,
Prof. Dr. José Raimundo Sousa Ribeiro Junior - A Profa. Virginia Junqueira disse
que  o  processo  está  instruído.  A  Profa.  Hanna  Karen  Antunes  esclareceu  que  o
demandante da vaga,  Prof.  Daniel  Bandoni  emitiu  um parecer  e  um relatório  de
atividades,  que  foram  direcionados  à  Câmara  de  Pós-graduação  e  Pesquisa  e
aprovados. Colocado em votação, foi aprovado com 19 votos favoráveis e 1 abstenção.
2. Homologação de alteração de regime de trabalho da Professora Josiane
Steluti - O pedido se refere à alteração de regime de trabalho da Profa. Josiane Steluti
de 40 horas para Dedicação Exclusiva (DE).  O Prof.  Marcelo Roman disse que a
solicitação foi analisada e aprovada pelo Conselho do DPPSC. Colocada em votação, foi
aprovada com 15 votos favoráveis e 5 abstenções. 3. Homologação da nova Chefia
do  Departamento  de  Ciências  do  Movimento  Humano  –  A  Profa.  Virginia
Junqueira esclareceu que houve uma recondução das Profas. Nara Rejane Cruz de
Oliveira (Chefe) e Cristina dos Santos Cardoso de Sá (Vice-Chefe). A Profa. Nara de
Oliveira ratificou a informação.  Colocada em votação,  foi  aprovada com 19 votos
favoráveis e 1 abstenção. 4. Aprovação do Afastamento para Pós-Doutorado da
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Profa. Eliana Chaves Ferretti conjuntamente ao Processo Seletivo Simplificado
- A Profa. Virginia Junqueira disse que, por recomendação da Divisão de Gestão com
Pessoas  do  Campus,  é  necessário  fazer  a  aprovação  do  afastamento  junto  ao
respectivo processo seletivo simplificado para a  substituição da professora Eliana
Ferretti.  A  Profa.  Hanna  Karen  Antunes  disse  que  no  documento  enviado  para
apreciação dos conselheiros não consta a aprovação do Departamento da docente. A
Profa.  Nara de Oliveira  disse  que o  referido afastamento foi  aprovado na última
reunião do DCMH e que o documento de aprovação foi enviado à Direção do ISS no
dia 15/02, porém pode ter havido algum problema que impossibilitou a chegada do
documento.  Ainda  assim,  ratificou  que  o  DCMH e  o  Curso  Terapia  Ocupacional
entraram em comum acordo sobre o afastamento da docente. A secretária Adriéle
Lisboa disse que o documento de aprovação do DCMH (ofício  nº  9/2021/DCMH),
constante no processo SEI nº 23089.002185/2021-01 foi  inserido após o envio da
convocação, por isso os conselheiros não tiveram acesso. Desse modo, o conteúdo da
aprovação do DCMH foi colocado no chat para conhecimento dos docentes. Após isso,
os  conselheiros  se  manifestaram  satisfeitos  com  os  esclarecimentos  e  com  as
informações  fornecidas.  A  Profa.  Virginia  Junqueira  ratificou  que  estão  sendo
aprovados o afastamento para pós-doutoramento da Profa.  Eliane Ferretti  junto à
abertura de processo seletivo simplificado para professor substituto a fim de suprir
essa  vacância  no  curso  de  Terapia  Ocupacional.  Colocados  em  votação,  foram
aprovados com 18 votos favoráveis e 2 abstenções. 5. Aprovação do Afastamento
para Pós-Doutorado da Profa. Emanuela Mattos conjuntamente ao Processo
Seletivo Simplificado - A Profa. Virginia Junqueira disse que o afastamento da Profa.
Emanuela Bezerra Torres Mattos foi aprovado pelo Departamento de Saúde, Educação
e  Sociedade  (ofício  16/2021/DSES  do  processo  SEI  nº  23089.124838/2020-12).
Observa-se que a aprovação do curso de Terapia Ocupacional e os demais documentos
pertinentes constam no referido processo. Colocados em votação foram aprovados com
19 votos favoráveis e 2 abstenções. A Profa. Jaqueline Kalmus disse que seu voto é
favorável ao afastamento, porém, equivocadamente, registrou o seu voto na opção
contrário. 6. Mudança de lotação Profa. Joana Flores. 7. Mudança de lotação
Profa. Marcia Eurico – A Profa. Virginia Junqueira disse que as duas solicitações de
mudança de lotação se referem à transferência de lotação da Diretoria do Instituto de
Saúde  e  Sociedade  para  o  Departamento  de  Saúde,  Educação  e  Sociedade.  A
secretária Adriéle Lisboa esclareceu que o DSES inseriu sua aprovação nos processos
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e realizou a projeção de ambas as documentações. A Profa. Adriana Tucci disse que as
docentes haviam manifestado interesse em participar do Conselho do departamento
para conhecê-lo melhor, decidindo, posteriormente, por integrá-lo com anuência do
conselho departamental em 11/02/21. Colocadas em votação, foram aprovadas com 17
votos favoráveis e 2 abstenções. 8. Horário para extensão universitária constante
na matriz curricular – Na seção informes, a Profa. Luciana Surjus disse que, na
matriz  curricular  está  previsto  o  período  das  segundas-feiras  à  tarde  para  as
atividades de Extensão,  porém relatou que constantemente esse horário tem sido
utilizado  para  outros  fins  (eletivas,  outros  módulos,  Residência  e  atividades  de
Pesquisa),  o  que  tem  gerado  impedimento  da  participação  dos  estudantes  nas
atividades de Extensão e concorrência entre os colegas docentes. Resumindo disse
que, a questão central a ser colocada é o respeito ao horário destinado à Extensão e a
partir dessa ratificação na Congregação do ISS, as demais instâncias possam realocar
suas atividades, a fim de fortalecer as ações da Extensão. Profa. Nara de Oliveira fez
um breve resumo da pactuação da área verde no Campus e as respectivas dificuldades
enfrentadas de horários. Esclareceu, por fim, que as segundas-feiras à tarde não são
destinadas exclusivamente à Extensão. Prof. Rogério de Oliveira disse que essa é área
comum onde estão dispostos Extensão, Monitoria, Bolsa de Iniciação à Gestão, ações
da Pós-Graduação e realização de bancas de mestrado e doutorado. Sugeriu que esse
ponto fosse ampliado a todas as atividades que não sejam os módulos obrigatórios:
Pesquisa, Extensão, Monitoria, PAD, entre outros. Prof. Juarez Furtado reafirmou a
necessidade  de  zelar  pelo  espaço  da  Extensão.  Profa.  Luciana  Surjus  relatou  os
avanços da Extensão e reafirmou sua proposta oriunda da CAEC exclusivamente para
as atividades de extensão às segundas feiras no período da tarde. Prof. Rogério de
Oliveira  disse  que  a  proposta  se  mostra  mais  complexa  do  que  explicitada
inicialmente,  por  isso  sugere  que  seja  adiada  para  que  os  departamentos  e  os
representantes  dos  departamentos  na  CAEC sejam consultados.  O  Prof.  Ronaldo
Thomatieli disse que, como coordenador do curso de Educação Física, não pode se
comprometer  com  exclusividade  na  segunda-feira  enquanto  não  houver  o  Bloco
Poliesportivo. Após uma intensa discussão, a Profa. Virginia Junqueira encaminhou
que os proponentes das duas propostas - exclusividade das segundas-feiras à tarde às
atividades de extensão e ampliação da primeira para todas as atividades que não
sejam os módulos obrigatórios – sejam levadas para as instâncias (Departamentos,
Cursos, Eixos e outros) para discussão e deliberação, voltando à Congregação do ISS
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em momento oportuno. 9. Nota de Repúdio - Observa-se que esse assunto foi objeto
do informe de nº 9 que se refere a elaboração em andamento, pelo Departamento de
Políticas Públicas e Saúde Coletiva, de uma nota de repúdio às ações de higienismo
social direcionadas à população em situação de rua na cidade de Santos. A Profa.
Virginia Junqueira disse que a Diretoria do ISS fará o encaminhamento da nota à
Direção do Campus, que por sua vez pode direcionar à Prefeitura. O Prof. Marcelo
Roman disse que a nota demonstra a preocupação com o que vem acontecendo com as
pessoas em situação de rua junto à disposição para o estabelecimento de parcerias
com a Prefeitura. O Prof. Rogério de Oliveira disse que seu posicionamento contrário
no início na seção de informes se referiu não aos argumentos utilizados pelo Prof.
Marcelo Roman para a redação da carta, mas sim sobre a inclusão na pauta. O Prof.
Marcelo Roman esclareceu que no documento constará um conteúdo contra as ações
repressivas,  violentas,  higienistas  e  a  favor  da política  nacional  para pessoas em
situação de rua. O Prof. Rogério de Oliveira disse que é imprescindível ter acesso ao
conteúdo da nota para que a Congregação possa ratificá-la. A Profa. Virginia Junqueira
propôs votar o posicionamento de profunda preocupação e inquietação em relação às
ações repressivas, e na sequência a Diretoria do ISS e a Direção do campus farão os
encaminhamentos necessários junto à Prefeitura. Colocada em votação, foi aprovada
com 13 votos favoráveis, 4 contrários e 1 abstenção. 10. Regimento do Instituto de
Saúde e Sociedade – A Profa. Virginia Junqueira sugeriu que, antes de iniciar a
apreciação ao  documento  do  regimento,  fosse  votada a  data  da  próxima reunião
extraordinária  que  se  debruçará  novamente  sobre  a  pauta  em  questão.  Foram
sugeridas duas datas: 22/02 ou 26/02 às 14h. A Profa. Virginia Junqueira encaminhou
a votação: o dia 22/02 recebeu 7 votos, 26/02 recebeu 6 votos e houve 6 abstenções.
Com isso, a reunião extraordinária da Congregação ocorrerá no dia 22/02/21 às 14h
com pauta única do Regimento do ISS. A Profa. Virginia Junqueira pediu que a Profa.
Carolina Carvalho coordenasse esse ponto com auxílio da Profa. Glaucia Champion. A
Profa. Carolina Carvalho disse que seguirá os mesmos moldes da reunião anterior: ler
apenas os destaques e aprovar capítulo a capítulo. Fez uma leitura do capítulo V que
se refere “do chefe e vice-chefe do departamento”.  Não houve manifestações dos
conselheiros. Colocada em votação o capítulo V, foi aprovado com 19 votos favoráveis
e 1 abstenção. A Profa. Carolina Carvalho disse que em relação ao artigo 19º do
Capítulo VI  que se refere à  Câmara de Ensino de Graduação,  foram adicionadas
representações à composição da Câmara: Um representante discente de cada curso de
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graduação,  indicado  pelos  pares;  Coordenador(a)  da  Comissão  de  Estágio,
Representante  do  NAE,  Representante  do  NAI  e  Representante  da  SEGRAD.  Em
relação ao inciso IV do artigo 21º foi alterado para “homologar sobre o número de
vagas e sistema de ingresso dos alunos no ISS”, bem como o inciso V foi alterado para
“definir com base no calendário acadêmico da graduação o calendário das atividades
acadêmicas  do  ISS”.  Ainda  no  artigo  21º,  o  inciso  VI  “fixar  as  normas  para  a
revalidação de diplomas de graduação conferidos por outras Instituições de Ensino
Superior” que estava erroneamente enumerado como VII foi suprimido. Colocado em
votação o capítulo VI, foi aprovado com 15 votos favoráveis e 2 abstenções. A Profa.
Carolina Carvalho sugeriu finalizar o capítulo VII “da Câmara de Extensão e Cultura”
na sessão ordinária  de hoje  (18/02/21).  Nesse sentido,  encaminhou uma votação:
proposta I “finalizar hoje” obteve 7 votos, proposta II “finalizar na próxima reunião”
obteve 8 votos e houve uma abstenção. Deste modo, o regimento do ISS será retomado
na próxima reunião extraordinária a partir do capítulo VII. A Profa. Virginia Junqueira
agradeceu às Profas. Carolina Carvalho e Glaucia de Castro-Champion pela condução
desse ponto. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Adriéle da Mota Lisboa,
secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Srª
Presidente. ATA APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA MENSAL DO DIA 20 DE
MAIO DE 2021.

 
 
 
 

  Profa. Dra. Virginia Junqueira

Presidente da Congregação do Instituto de Saúde e Sociedade (ISS)-Campus Baixada Santista
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