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

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM
17.12.2015

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de
Santos,  à Rua Silva Jardim 136 reuniram-se os senhores membros do Conselho do
Campus Baixada Santista/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP,
com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência do Professor
Dr. Odair Aguiar Jr. Informes: O Prof. Odair justificou a ausência da Diretora Acadêmica
do Campus Baixada Santista, Prof.ª Sylvia Helena por razão de um entorse no tornozelo.
Ordem do dia: 1. Reforma do Estatuto – Paridade na consulta para a eleição de di-
rigentes da Universidade –  O Prof. Odair esclareceu que este ponto será pautado no
Conselho Universitário em 24/02/2016 com a deliberação de todos os campi da Unifesp.
A pauta foi dividida em dois momentos: apresentação com introdução à paridade na Uni-
fesp e abertura para a fala dos conselheiros. O Prof. Odair fez um resumo histórico da
temática paridade na instituição e explicou que na paridade o voto não é universal e sim
proporcional, ou seja, as categorias tem peso equivalente na escolha dos dirigentes. Atu-
almente na instituição o peso dos votos da categoria dos docentes é de 70%, dos téc-
nico-administrativos 15% e dos estudantes 15%. Historicamente, essa desproporção foi
suscita debates. A proposta que será votada no CONSU é que todas as categorias te-
nham pesos equivalentes. O Prof. Odair abriu espaço para a fala dos conselheiros após
apresentação. O Prof. Odair fez a seguinte proposta: deliberar esta pauta nesta Congre-
gação ou pautá-la no mês de fevereiro de 2016. Colocada em votação, obteve-se 16 vo-
tos favoráveis para que a discussão fosse concluída hoje (17/12),  18 favoráveis para
pautar na reunião do mês de fevereiro e 2 abstenções. Portanto a maioria decidiu pautar
novamente essa discussão em fevereiro. Cabe informar que esta votação foi realizada
duas vezes em virtude do pedido do Conselheiro André Luiz de Lima, que considerou ter
tido sua fala cerceada antes da primeira votação. Ao Conselheiro foi então dada nova
oportunidade de fala pela Direção, que em seguida refez a votação, cujo resultado foi ex-
presso acima .A segunda votação encaminhada foi para definir a data e o horário da reu-
nião a ser realizada em fevereiro. O Prof. Odair expôs duas datas: 18 ou 22/02 ambas
no período da tarde. A primeira data (18/02) obteve 22 votos, a segunda data(22/02) 6
votos e 2 abstenções. Dessa maneira, os conselheiros decidiram pelo dia 18 de feverei-
ro às 14h. 2. Espaços de Ensino, Pesquisa e Extensão para o Curso de Educação
Física em 2016 – O Prof. Odair relatou sobre as necessidades de encontrar um espaço
para que os estudantes do Curso de Educação Física desenvolvessem suas atividades
em virtude da demolição parcial do Clube Saldanha da Gama. Disse que o Clube não
tem pretensão de renovar o contrato com a Unifesp. Desse modo, faz-se necessário pro-
curar outros lugares para que os estudantes desempenhem suas atividades com condi-
ções de infraestrutura. Informou ainda que a Reitora esteve no campus no dia 14/12, em
uma reunião com o Curso de Educação Física e Direção tratando especificamente desta
pauta e seus desdobramentos.O Prof. Odair passou a palavra para o Prof. Rogério que
fez uma contextualização da situação desde o ano de 2007. A Direção e coordenação do
Curso de Educação Física visitaram o Clube dos Portuários e tem previstas visitas em
outros locais para avaliação. Os conselheiros dessa Congregação se solidarizaram e
ofereceram apoio necessário para que a Coordenação do Curso de Educação Física e
Direção do Campus resolvam isso de forma coletiva.O Prof. Rogério agradeceu a Reito-
ria e à Direção do Campus pelos esforços empenhados. Na próxima sessão serão infor-
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mados os resultados da busca e negociação por novos locais. Nada mais havendo a dis-
cutir, o Professor Odair Aguiar Jr. encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Insti-
tuto Saúde e Sociedade e eu Adriele da Mota Lisboa lavrei a ata.
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