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Ao quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à Avenida 7 
Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus 8 
Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de 9 
presença assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, 10 
Diretora do Campus. A Professora Regina Spadari iniciou a reunião, com  pauta única: 11 
discussão das ocorrências no Edifício Central da Silva Jardim, em consequência das 12 
chuvas na noite de 03/04/2012. A Professora Regina informou que ontem, dia 04/04, 13 
reuniu-se com a Profa. Sylvia Batista, Sr. Emerson S. D’ Anela, o Sr. Renato Zamarrenho , o 14 
discente Aurélio Miyaura, o discente Daniel V. Luz, Prof. Odair Aguiar Jr., Prof. Emilio 15 
Nolasco Carvalho e a Engenheira Renata da construtora Almeida Zapatta. Nesta reunião foi 16 
feito um diagnóstico do que aconteceu no dia da chuva para balizar a possibilidade da 17 
continuação ou não das atividades naquele edifício. A Engenheira Renata passou as 18 
informações técnicas e a Diretora solicitou que fosse feito um laudo pela empresa. Um 19 
engenheiro da Defesa Civil do Município de Santos vistoriou o prédio e confirmou que não 20 
havia risco ou dano estrutural no prédio. Esta informação foi publicada no site do jornal “A 21 
Tribuna”. Informou que o engenheiro Christian, engenheiro da Unifesp responsável por esta 22 
obra e o Chefe do Departamento de Engenharia, Engenheiro Carlos  Meirelles, estão neste 23 
momento vistoriando o Edifício Central e, em seguida, virão a este conselho para informar 24 
sobre as condições técnicas do edifício. A Professora Regina disse que gostaria que ficasse 25 
bem claro que a Direção do campus, composta pela diretora, vice-diretora e diretor 26 
administrativo, não pretende minimizar e nem maximizar o ocorrido e sim  deixar clara a sua 27 
real dimensão. Foi aberta a palavra a todos que quiseram se manifestar: Professora 28 
Terezinha de Fátima Rodrigues disse : “Há uma preocupação intensa com algumas 29 
questões que estão se colocando desde o início e acho que a gente  de uma maneira muito 30 
respeitosa, vem construindo pautas. O que a gente está percebendo é que situações 31 
concretas estão ocorrendo.  Em 3 reuniões dos adjuntos a gente trouxe esta pauta e  esta 32 
preocupação vem crescendo, pegando várias questões aqui colocadas, e independe de 33 
turnos. Infelizmente os fatos mais graves estão acontecendo em final de tarde o que faz com 34 
que as manifestações pareçam de uma forma mais direcionada ao noturno. As coisas que 35 
estão ocorrendo hoje e as manifestações que começam a ser disparadas, refletem uma 36 
questão desde o início que a gente entrou no campus. Este desejo de estar buscando 37 
coletivamente estratégias de uma maneira muito responsável e a gente está colocando 38 
como comunidade acadêmica e aí me preocupa o seguinte, sabemos do esforço imenso da 39 
direção de campus, do Emerson correndo para lá e para cá, mas efetivamente quando está 40 
chovendo ou acontece alguma coisa, o pânico se instala porque as escadas, quando desceu 41 
aquela água toda caindo como uma enxurrada, os alunos entraram em pânico e até os 42 
professores entraram em pânico. À medida que a gente está vendo concretamente, a gente 43 
vai adentrando a uma responsabilização coletiva. Não é uma questão de determinado turno 44 
ou grupo é uma questão que nos afeta a todos independente de onde estamos. Pensar 45 
coletivamente estratégias para ver o que a gente faz neste momento que as coisas estão 46 
acontecendo. Por mais que os laudos apontem a situação de que não há risco, quando uma 47 
placa de gesso cai é um risco, alguém pode estar passando naquele momento, quando  o 48 
elevador ainda não funciona, quando os funcionários da  biblioteca e da secretaria, 49 
desesperados, tem  que ficar puxando caixas, ou dos departamentos tem que sair 50 
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carregando pastas para levar as coisas para as suas casas, isto está mostrando 51 
concretamente uma condição muito difícil . Não é alarmismo, não é denuncismo, é uma 52 
preocupação de qual é o encaminhamento enquanto uma comunidade. Que neste espaço 53 
possamos traçar coletivamente o que fazer. Isto é o que move a universidade, um coletivo 54 
vivo.”Profa. Florianita Coelho Braga Campos:“ Eu só queria que sinceramente as pessoas 55 
pensassem o seguinte, quando por qualquer motivo que seja um ralo entope na nossa casa, 56 
ou se a gente está pagando um pedreiro para fazer a reforma e ele fixa aquilo errado, ou faz 57 
um buraco fora do lugar, quem aqui que paga satisfeito? Acho que tem alguma coisa que 58 
tinha que ser de ação imediata, não tem sentido a gente ficar com aqueles ralinhos. Um 59 
prédio que acumula água a ponto de cair um pedaço e a questão das lâmpadas (parecia um 60 
chuveiro escorrendo água) algumas coisas tinham que ser imediatas. À noite a situação 61 
piora, todos os gatos são pardos. As pessoas estavam agitadas, a minha proposta é que  62 
algumas coisas podem ser arrumadas em curto prazo. Não acho desmérito, não acho um 63 
horror. Não dá para ficar daquele jeito. Todo mundo está tenso, não acredito que tem 64 
alguém ali achando que tudo está dando certo.”Professora Regina Spadari: “Todos 65 
estamos tensos, eu só não concordo que estamos todos acomodados e aceitando a 66 
situação como ela se encontra. Na própria reunião de ontem com a Eng. Renata ela nos 67 
disse que em 15 dias ela resolveria o problema das canaletas, para evitar que a água entre 68 
nas salas da diretoria e dos departamentos, só que ela depende de autorização do  69 
departamento de  engenheira da UNIFESP, cujos representantes estão na Silva Jardim  70 
hoje verificando o tamanho dos ralos, que  são insuficientes. Já foi falado que é necessário 71 
colocar uma grelha em vários locais para evitar que a água reflua para dentro das salas. 72 
Todas as salas estão no mesmo nível, com o objetivo de garantir a acessibilidade. Só que a 73 
água também tem acesso e acaba entrando nas salas. Solução sugerida para isto é colocar 74 
canaletas como essas que tem em volta de piscina para que a água possa escoar por ali. 75 
Para isso a Almeida Zapata precisa de autorização da Engenharia da Unifesp, inclusive 76 
sobre o tipo de grelha que possa ser colocado. Isto está sendo tratado pela empresa e o que 77 
nos foi informado é que eles poderiam fazer este trabalho em 15 dias . Ela não se nega a 78 
fazer qualquer reparo que se faça necessário. Tanto é verdade que nas salas de aula houve 79 
nenhum tipo de infiltração. Todos os caixilhos em que houve infiltração na chuva  do dia 15 80 
de março foram consertados. O que aconteceu no térreo, no chão foi que realmente os ralos 81 
são insuficientes para dar vazão à água, mas eles estão de acordo com o projeto. Então, 82 
tem que ser arrumado. O problema do forro, a empresa justifica pelo entupimento dos ralos 83 
na cobertura”. Não membros da congregação se manifestaram, comentando 84 
inflamadamente os fatos. O aluno Ulisses começou falando “Professora Regina, boa tarde”, 85 
embora fosse de manhã. Professora Regina disse que não membros não tinham direito a 86 
voz, que aquela não era uma assembleia e sim uma reunião de congregação, que ela não 87 
permitiria que o espaço da congregação fosse desrespeitado. Aconteceram protestos 88 
inflamados de alunos e docentes. Professora Regina falou sobre a diferença entre 89 
democracia, anarquia e respeito. Ulisses retirou-se proferindo exaltadamente protestos e 90 
acusações contra a diretora do campus. Alguns presentes riram e continuaram se 91 
manifestando. A Professora Regina continuou sua fala, dizendo que não admitiria risos e 92 
deboches, e que ela e a congregação tinham que ser respeitados ou então ela encerraria a 93 
reunião. Passou o microfone para a Professora Samira, que estava inscrita. A Professora 94 
Samira pediu que, em havendo propostas de encaminhamento (feitas por professores, 95 
alunos e técnicos) sobre dar voz aos demais presentes, que essas pudessem ser avaliadas, 96 
antes de darmos seguimento às inscrições.. Alguns conselheiros se manifestaram em favor 97 
da permanência de todos na sala e pediram que os mesmos pudessem ter direito a voz, 98 
pedindo à Professora Regina que colocasse esta proposta em votação. Os demais 99 
presentes apoiaram.Profa. Sylvia sugeriu então que fosse feita a votação e a Profa. Regina 100 
colocou  para a Congregação decidir se autorizava  a manifestação de pessoas que não são 101 
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membros da Congregação. Colocado em votação se a Congregação autorizava a 102 
permanência na sala e participação na reunião da Congregação do Instituto Saúde e 103 
Sociedade/Conselho de Campus de membros da comunidade acadêmica, dois membros se 104 
abstiveram, 4 votos foram contra e o restante dos votos foram  favoráveis à participação de 105 
não membros da congregação. Profa. Samira Lima da Costa:” vou continuar com o 106 
raciocínio que a gente está aqui para resolver um problema comum, não me preparei para  107 
uma guerra, eu não vim para um debate bélico.  Quem mora aqui em Santos há mais tempo 108 
conhece o tempo de chuvas, a chuva desta semana teve uma característica diferente das 109 
chuvas comuns, tem alguns encaminhamentos que são de imediato, canaletas, mas tem o 110 
segundo semestre que aí o volume de chuvas vem como muita força e me preocupa. 111 
Podemos pensar numa consultoria ou assessoria para que possamos discutir com a 112 
engenharia da cidade que vem fazendo prédios e que não passam por alagamentos ou 113 
infiltrações? Vou trazer rapidamente a experiência de uma escola onde a minha filha estuda. 114 
Foi feita a construção de uma sala depois que o prédio já estava pronto e o teto desta sala 115 
desabou. Da mesma forma que aconteceu aqui. Os pais se mobilizaram  e foi feita uma 116 
reunião com o engenheiro contratado pela escola. O que ele nos disse é que em Santos a 117 
placa de gesso puro amolece com a umidade e cai em forma de pasta, a placa de gesso 118 
cartonado encharca com a água e cai como uma madeira. Para a cidade de Santos, ele 119 
informou que não era adequado para espaços maiores de 25 m2, utilizar apenas as placas 120 
de gesso mas haveriam estruturas de suporte inclusive porque os sistemas de refrigeração 121 
também acumulam vazamentos. Vamos olhar com carinho e pensar juntos.  Neste período 122 
de final de verão, as chuvas são  no fim de tarde e noite, por isto o turno noturno tem sofrido 123 
na pele o que vem acontecendo com o campus mas se tivesse acontecido com o período 124 
diurno talvez a gente não tivesse condição de continuar.” Professor Nildo Batista: “É um 125 
momento importante, um momento de crise. Todo momento de crise deve ser aproveitado 126 
para crescimento. Eu vejo como positivo, estes problemas estarem aparecendo enquanto a 127 
construtora ainda está conosco eu acho que  a gente deve levantar tudo o que precisa ser 128 
consertado. O que quero compartilhar com  voces estando aqui desde o começo, tendo 129 
enfrentado todo as adversidades, acho que nós ainda estamos em fase de grandes, 130 
enormes desafios. Ninguém  aqui sustenta que possa ter havido intencionalidade naquilo 131 
que aconteceu, tenho certeza disso. Momento de fazer uma pauta, empenho da direção, 132 
quanto mais gente puder estar colaborando seria muito bem vindo.” Discente Maurício de 133 
Oliveira Filho (não é membro da Congregação): “estou feliz por terem sido abertas as 134 
falas.”  Maurício perguntou à Professora Regina qual o prazo para entrega total do prédio. A 135 
Professora Regina disse que existe um prazo para entrega da obra e um prazo para 136 
eventuais reparos. A empresa permanece 90 dias após a entrega da obra para efetuar os 137 
reparos que se fizerem necessários. O prazo para entrega da obra era dia 30 de março mas 138 
foi  dado mais um prazo pela engenharia porque à medida que a empresa termina 139 
determinado setor, a engenharia da Unifesp vem analisar o que foi feito, confere, dá o aval 140 
ou não. Quando há duvida, a  empresa responde ou corrige e a empresa só entrega 141 
realmente quando a engenharia concorda que está absolutamente certo. Eventuais reparos 142 
ou modificações que se fizerem necessários após o recebimento da obra, a empresa ainda 143 
tem 90 dias para efetuar.” O discente Maurício continuou : “ a questão é que de prazo a 144 
gente entende bastante na Unifesp, de ter prazo, temos sempre sempre novos prazos, 145 
entramos no prédio com 4 anos de atraso e ainda não está pronto  e cabe ainda discutir se 146 
entrar no prédio inacabado foi uma decisão correta, a questão é  todo mundo estava ansioso 147 
para ter aulas, ninguém quer ficar sem ter aula, mas ninguém quer ter gesso caindo na 148 
cabeça. Vale dizer que tem sido ressaltado que são fatos pontuais. Não são fatos pontuais. 149 
Guarulhos está em greve porque não tem campus. É coincidência que outros campi muito 150 
parecido com o nosso de estrutura, de falta de bandejão, falta de moradia? Eu acho que  151 
não é coincidência. Nildo, eu não imagino que é intencional. Eu acho que é incompetência. 152 
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Isto nós dissemos na inauguração do prédio, que aquilo não estava correto e agora se 153 
mostrou. Ontem quando  caiu placas de gesso durante a reunião dos estudantes a área 154 
estava isolada de estudantes, mas existiam operários e  trabalhadores no local, não havia 155 
risco zero, havia  riscos. E o Habite-se? Estamos num prédio sem Habite-se. Para mim 156 
estamos ocupando o prédio ilegalmente. Até onde eu sei existe um alvará de bombeiros, 157 
saiu antes de nós termos extintores localizados no bloco B que estava ocupado pela gente. 158 
Como os bombeiros dão alvará num prédio que não tinha extintores? Essas questões não 159 
são menores, não deveriam ser. Não tem  Habite-se não é por acaso, é que o prédio não 160 
tem condições de receber ninguém.” Profa. Sylvia Helena Batista: “uma questão que 161 
ontem na reunião me pareceu importante, por isto vou trazer no sentido do que está sendo 162 
feito e quais são, na minha perspectiva, os nossos grandes desafios: um alagamento no 163 
pavimento térreo no dia 15/3 e outro no dia 03/4. No dia 15/3 também entrou água em 6 164 
salas de aula e na sala da direção, devido a problemas nos caixilhos das janelas, onde a 165 
borracha estava invertida. Este problema foi imediatamente resolvido. A construtora revisou 166 
todos os caixilhos informando que não havia mais este problema. Com a chuva do dia 03/4 167 
nós não tivemos alagamento em nenhuma sala de aula, nem entrada de água em nenhuma 168 
janela. A Profa. Sylvia acrescentou: “Tenho plena consciência, Terezinha, que se eu tivesse 169 
visto água jorrar pela escada, sem dúvida teria sensação de insegurança e apreensão. A 170 
água que veio pelas escadas, chegou no RU acumulou no forro e houve a queda da placa 171 
de gesso . Ela foi provocada por uma obstrução na cobertura. Maurício, quando a direção 172 
fala que foi um problema pontual, está se referindo a esses fatos. O que é comum entre os 173 
dias 15/3 e  03/04 é o alagamento do térreo. Se nós tivermos uma chuva com grande 174 
quantidade de água teremos a secretaria, salas dos departamentos alagadas novamente. A 175 
solução para o térreo é que sejam colocadas grelhas, canaletas por uma insuficiência do 176 
atual sistema de escoamento. Este sistema ontem ele se mostrou insuficiente, segundo os 177 
representantes da Almeida  Zapata, frente a um índice de chuva fora do habitual. A solução 178 
proposta pela Almeida Zapata, e aceita pela engenharia da Unifesp, é de colocar as 179 
canaletas. Hoje se define o tipo de canaleta para que não se prejudique o movimento das 180 
pessoas no prédio. Perguntei quanto tempo levaria, a engenharia disse 15 dias porque 181 
precisa entrar com britadeira, e se ela entrar com britadeira no  bloco B ele fica sem 182 
condições de outra atividade. Ela entraria com britadeira no bloco A  e nos finais de semana 183 
no bloco B e colocaria as canaletas.  A minha posição é que a gente consiga se posicionar 184 
daqui para o futuro com relação por exemplo ao alagamento do térreo. Temos uma 185 
sugestão de interrupção das aulas. Vamos aceitar a agenda apresentada pela construtora? 186 
Esta é uma expectativa que eu gostaria de ouvir.” Professora Angela Capozzolo: “qual a 187 
segurança que tem? Nós somos a congregação representando os departamentos,  é uma 188 
instância que a gente tem responsabilidade para decidir o que fazer e eu com que 189 
segurança consigo dizer se mantém ou se suspendem aulas, se aceito ou não ou laudos 190 
que foram dados. Na Congregação passada a Regina disse que os ralos eram  insuficientes, 191 
que haviam problemas, que precisariam ser feitas canaletas, etc. mas que isto não poderia 192 
ter sido feito ou autorizado por algum motivo e você inclusive mostrou sua indignação de ter 193 
que esperar alagar para a gente ter algumas providências.  A minha  preocupação é com o 194 
teto porque já no dia 15/3 as barras do teto a gente viu os quadradrinhos escorrendo água, 195 
dia 15/3 estava acontecendo, parecia goteiras. Eu acho que a decisão e estes laudos – a 196 
gente tá vendo tudo isto, acho que talvez não seria o caso de a gente ter um laudo sobre 197 
estes problemas estruturais? Não sei. É difícil se posicionar com relação a isto. A 198 
engenharia e a construtora sabiam de alguns problemas. Como é que a gente 199 
responsabiliza quem é que tem que ser responsabilizado? Afinal é dinheiro público que foi 200 
gasto. Então é nossa responsabilidade apurar essas responsabilizações. Não pode ficar nas 201 
nossas mãos decidir. Vai contratar alguém ? São muitos pontos de interrogação”. 202 
Professora Sonia Regina Nozabielli : “Eu estava presente no dia 03/04 na última terça 203 
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feira, é interessante a comparação com as duas chuvas. Não estava no dia 15/3 mas tenho 204 
dados do dia 3/4. Dou aula na sala da biblioteca, pelos motivos que vocês sabem do não 205 
funcionamento do elevador, que compromete a situação de uma cadeirante e de muitos 206 
outros que tem problema de mobilidade. Precisamos aumentar esta reflexão porque não se 207 
encerra na figura de uma aluna mas, na biblioteca verteu água pela janela, onde eu dei 208 
aulas que é um canto na lateral, entrou água pelas janelas e alagou. Falei com o Emerson 209 
ontem e ele se surpreendeu porque não tinha esta informação. Eu não estou 210 
responsabilizando, é só no sentido de informar, que isto não apareceu na fala da direção e 211 
como professora presente no dia é importante informar que o aconteceu . Além de tudo que 212 
foi dito um elemento que ficou muito forte no dia 03/4 é que quando a polícia militar foi 213 
informada para fazer um BO ela perguntava quem responde pela direção do campus no 214 
período noturno então pedia alguém que pudesse responder pelo fato ocorrido e não 215 
soubemos o que dizer. Eu e outros que estavam comigo Luzia, Andréa. Questões centrais 216 
que precisam ser pensadas.” Prof. Stéfanis Silveira Caiaffo: “além de pensar no problema 217 
do teto, fiquei pensando no estacionamento, será que é seguro deixar os nosso carros? 218 
Pensar um pouco além dos problemas pontuais e fazer uma revisão criteriosa de todo o 219 
projeto, seria a ocasião de não só resolver encaminhar este pente fino para que daqui 2 ou 3 220 
meses, se cair chuva forte, não tenhamos que acionar as nossas seguradoras. Acredito que 221 
a solução seja coletiva. A gente pode colaborar agora e a via inversa quando houver 222 
problema de mobilidade da aluna.” A Professora Regina disse que não houve problemas 223 
no subsolo. Profa. Luzia Fátima Baierl: “Sylvia,  eu queria acrescentar mais um dado, eu 224 
estive aqui no dia 15/3, falei com o Emerson ontem. Foi igualzinha a chuva, choveu na 225 
luminária, choveu na parede e nas escadas no dia 15/3 a gente estava lá ajudando, tirando 226 
água com rodo, exatamente a luminária onde caiu, ela vazou no dia 15/3, eu estava lá 227 
exatamente no mesmo local e não só vazava na luminária mas escorria água pela parede. 228 
Eu devia ter tirado foto, fiquei muito impressionada, foi igualzinho, foi a mesma situação  e 229 
eu fico muito preocupada com outros locais onde pode estar havendo acúmulo de água. 230 
Pode ter entupimento em outros locais. E tenho outra questão, eu liguei para a Liduína, eu 231 
fiquei muito preocupada, e disse: alguém da direção precisa saber o que está acontecendo 232 
porque a gente fica à noite, a gente nem sabe com quem a gente se comunica, a minha 233 
referência é o coordenador de curso,  para que atitude tomar, e há uma insegurança muito 234 
grande dos alunos, quem não viveu não tem o impacto de quem esteve na situação, é uma 235 
situação que assusta muito. A gente tem uma aluna que ficou ensopada e poderia ser mais 236 
grave se caísse na cabeça dela. Gente, faz 15 dias e aconteceu de novo!” Emerson S. 237 
D´Anela: “primeiro, em relação aos caixilhos, ontem pela manhã nós rodamos o prédio 238 
inteiro com o Renato (funcionário da manutenção), nós fomos  em todos os lugares e não 239 
detectamos nenhuma infiltração. Biblioteca não havia nenhum relato e eu fui pessoalmente 240 
falar com a bibliotecária. Em relação ao subsolo não havia nada. Agradeço à professora a 241 
informação. O Renato fez um relatório fotográfico de todas as situações que ocorreram e ele 242 
não identificou nenhum ponto de água. Tenho o relatório fotográfico aqui da primeira chuva 243 
que entregamos para a Almeida Zapata. Ele não detectou infiltração no local. Pode ter 244 
ocorrido. (Renato falou fora do microfone e não gravou). Profa.  Regina: “para não 245 
polemizar, existe um relato da Professora Luzia e  outro do Renato. É muito importante  246 
verificarmos aonde existem os pontos de entrada de água, para corrigi-los. Pode haver 247 
relatos contraditórios. O importante é que  houve uma luminária por onde vazou água,  248 
identificar o problema e resolver. Nós tivemos alguns relatos de água escorrendo do 249 
aparelho de ar condicionado. Fomos informados que é o dreno do ar condicionado que ficou 250 
entupido, mas já está consertado.” Profa. Fernanda Scagliusi: “Eu acho que todos nós 251 
reconhecemos todas as dificuldades que a gente vem enfrentando há bastante tempo e que 252 
não esperávamos. Acho que permanece um sentimento de insegurança a partir do momento 253 
que temos o laudo, mas não temos algumas informações: luminárias, porque vazou a água, 254 
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qual  foi o problema? A obstrução por que ocorreu? Essas informações seriam cruciais. 255 
Queria colocar que eu entendo que não é nada de curto prazo. Fiz parte da comissão de 256 
espaço físico e enquanto fazia o projeto inicialmente  elaborado, tinha uma série de falhas, 257 
inclusive algumas  delas que iam contra a legislação. A questão dos resíduos, por exemplo, 258 
que não tinha local apropriado como a legislação pede. Algo que nos chamou atenção na 259 
época mas não era da nossa alçada era justamente a questão do vão livre, esteticamente 260 
tem um efeito muito bom, mas causa espanto no planejamento do projeto se pensar num 261 
vão livre numa cidade que chove tanto e, mesmo que  se consiga a canaleta, é 262 
desconfortável andar por um prédio que o tempo todo está molhado, por mais que não 263 
alague. Queria levantar esta possível preocupação também. A Profa. Regina explicou a 264 
semana passada que não é possível fazer mudança em projetos em andamento, que tem 265 
toda uma questão burocrática, ele tem que ser cumprido como foi licitado.” A Professora 266 
Regina disse que teremos mais 2 prédios para construir e achava  que esta experiência vai 267 
ajudar a não cometermos os mesmos erros no futuro.Profa. Samira Lima da Costa: “ já 268 
temos muitos depoimentos e propostas que se repetem. Porque falam de um sofrimento e 269 
de uma situação. Vazou de todas as luminárias no dia 15/3 por exemplo, porque eu vi, saí 270 
de lá às 21:00 horas, passamos por aquele corredor com guarda chuva. Queria fazer uma 271 
proposta de encaminhamento: pensar a possibilidade desta consultoria externa, 272 
preferencialmente, engenharia da cidade de Santos. Outra para as aulas: se vai ser mexido 273 
no bloco B durante 2 finais de semana para não parar as aulas e  isto seria suficiente para 274 
colocar as canaletas e ralos, eu sugiro parar as aulas por 3/4 dias e fazer (os reparos) neste 275 
período. O entupimento da calha me preocupa eu acho que precisamos de um projeto que 276 
preveja não entupimento de calha. Que outras possibilidades podemos pensar para este 277 
projeto de engenharia que possa prever, que possa drenar a água no caso de 278 
entupimento?” Professora Virginia Junqueira: “acho que é uma situação muito difícil, me 279 
entristece aqui  testemunhar Renato e Emerson dando explicações, que eu acho que nem 280 
cabe a vocês dar. Nós tivemos diferenças  nesta ocupação do prédio, houve uma votação 281 
com expressiva vitória contra a minha proposta e foi seguida. Agora eu só discordaria Profa. 282 
Regina e Profa. Sylvia se a gente continuar com esta discussão apenas aqui neste campus. 283 
Este problema não é apenas deste campus. A gente sabe o que rola no campus SP, nós 284 
sabemos quantas vezes o reitor disse que trocou engenheiros no setor de Engenharia. O 285 
reitor disse que já trocou várias vezes ou seja, não é um problema local. A gente sabe como 286 
a empreitada de fim de prédio é complicada. Eu só discordaria se a condução de vocês 287 
fosse localizar o problema aqui. A gente sabe que o campus SP está vivendo momento 288 
crítico, com problemas de prédio, de esgoto, de goteira, o que eles relatam foram 289 
confirmados neste evento de planejamento que tivemos neste fim de semana. Ou 290 
ampliamos esta discussão ou não resolvemos. Nós estamos juntos nesta empreitada. O que 291 
proponho é que chame o reitor urgentemente para saber do que se trata e tomar 292 
providências e para salvaguardar a responsabilidade, contratar algo externo independente 293 
para que as responsabilidades não caiam sobre quem não tem. Não vamos assumir o que a 294 
gente não entende, vamos jogar para cima.” Profa. Florianita Coelho Braga Campos:  “eu 295 
estou sentindo  a concordância entre todos, a gente tem o consenso que precisa de ações 296 
imediatas. A proposta é ficar com a britadeira trabalhando num prédio enquanto trabalhamos 297 
no outro. É impossível. É melhor parar uma semana em tudo e resolver. Outra coisa, quanto 298 
vai aumentando prazo, temos que pagar aditivo. Eu acho que está mais do que na hora de 299 
pagar uma consultoria para decidir esta situação.” Engenheiro Christian –Departamento 300 
de Engenharia da Unifesp:” sobre o evento do edifício, fiz uma vistoria  em todas as áreas, 301 
principalmente vendo o que aconteceu. Não sei o que foi exposto, mas ficou material na 302 
lage de cima e acabou entupindo os ralos, e a água acabou descendo pelo espaço onde 303 
descem os tubos, só que ele é vazado, e no momento que entrou água num andar ele levou 304 
água para todos os locais, e no térreo ele acabou aglomerando esta água no gesso, que 305 
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começa a absorver,fica três vezes o peso, e acaba caindo. Avaliamos este problema. Já 306 
estamos tomando providências para manter o local limpo, e até proteger a escada. Mas, em 307 
relação à edificação, o prédio não tem nenhum problema estrutural, foi muito bem 308 
construído. Todos os laudos existem e não são feitos por nós, é outro engenheiro. Se quiser 309 
chamar um novo engenheiro e fazer um novo, não temos objeção. Foi contratado um 310 
engenheiro, ele vem e atesta que todo o projeto estrutural está dentro das normas de 311 
segurança. Ele avalia o projeto e atesta que não tem problema nenhum. Em relação ao 312 
térreo, a área é aberta por isso a água  vem também para a  área coberta. O que faremos é  313 
uma grelha para não adentrar a parte do térreo. Isto a gente vai dar prioridade agora... ” 314 
(muitas perguntas foram feitas fora do microfone,e não foram gravadas). A Professora 315 
Regina disse que “a maneira como vai ser feito o trabalho é uma decisão técnica que os 316 
engenheiros vão tomar. O que nos compete avaliar é se o resultado foi satisfatório, e se 317 
para fazer este serviço temos que interromper as aulas ou não. O importante é que fique 318 
claro que há urgência em resolver estes problemas, porque não podemos correr o risco de 319 
um novo episódio como este. Qualquer coisa que for feita, precisa ser urgente. Não dá para 320 
esperar um estudo que demore meses para se tomar uma providência. Em relação à 321 
contratação de uma empresa externa para laudos, isto já foi feito, é parte do processo.” A 322 
sugestão e proposta  da Professora Regina  é que os laudos sejam disponibilizados e que 323 
se organize um GT para verificar esses laudos e se considerarem que as informações  não 324 
são suficientes, aí sim pode-se pensar na contratação de uma outra empresa. Profa. Sylvia 325 
Helena:  “Para se colocar canaleta, para resolver esta questão em vez de fazer em 2 finais 326 
de semana, nós da congregação podemos pensar em interrompermos as atividades em 1 327 
semana para que quando retornássemos ao Ed. Central as canaletas  estivessem 328 
colocadas.” Engenheiro Carlos Meireles– Unifesp: “ a gente marcou uma reunião na 2ª. 329 
feira para decidir como vai ser feito, mas tenho certeza que em uma semana não se faz. O 330 
que é preciso é isolar esta área da circulação do público. O prédio não tem o Habite-se . 331 
Está sendo prometido para a semana que vem.”A Professora Andrea Jurdi pediu que se 332 
colocasse em ata sua solicitação para que as Profas. Regina Spadari e Sylvia Helena 333 
tomem providências urgentes para garantir acessibilidade a pessoas com necessidades 334 
especiais a todas as dependências do edifício, referindo-se especialmente à falta de 335 
funcionamento dos elevadores, cujo funcionamento não foi ainda autorizado pela PMS e 336 
pela empresa que os instalou. Profa. Ana Rojas: “ Eu acho que todos nós já ouvimos, o 337 
espírito da reunião de hoje é para construir, estamos juntos nesta empreitada de definirmos 338 
coletivamente. Iniciamos o ano, na reunião da Congregação definindo a ida ou não ida para 339 
o campus novo e uma das questões que eu não queria trazer o histórico mas eu acho 340 
importante lembrar porque já foi muito bem colocado aqui pelas pessoas que me 341 
antecederam, decidimos pela não iniciação das nossas atividades em fevereiro, ainda no 342 
início de fevereiro nós colocamos um senão, uma condicionante quando decidimos iniciar 343 
nossas atividades em 27/02, então acho que isto é importante lembrar sim, porque hoje veio 344 
à tona a necessidade de um documento:  foi cumprida essa condicionante? A gente está 345 
com o habite-se em trâmite. Queria só agregar no sentido de construir mesmo uma solução 346 
coletiva deste coletivo, vale a redundância. Objetivamente sabemos hoje que estamos 347 
ocupando um prédio ilegalmente, estamos infringindo uma questão legal. Eu não entendo 348 
nada de terminologia técnica de construção de prédios, portanto se constituída comissão 349 
para que analise laudos existentes, não sei até que ponto poderemos contribuir, pois aqui 350 
entre nós, creio que não há especialistas para tal função e como não entendo nada disso, 351 
para mim o que vale é o habite-se que até hoje não temos.” (o discente Mauricio Oliveira 352 
Filho não usou o microfone para falar e não gravou). Prof. Emilio Nolasco (não é membro 353 
da congregação): “logicamente tudo o que eu ia falar já foi dito, eu vou só colocar dois ou 354 
três pontos eu espero  que esta congregação se posicione formalmente com relação a 355 
questão da acessibilidade, à questão das pessoas atingidas durante o temporal, que se 356 
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manifeste formalmente como posição de campus, com relação aos seus interlocutores, a 357 
reitoria, a engenharia, a prefeitura com relação aos elevadores, eu acho que esta 358 
congregação tem a obrigação de se manifestar formalmente. Lamento muito mesmo o modo 359 
como foi encaminhada a questão do aluno Ulisses. Me parece que há discrepâncias de 360 
posição entre você , Regina,  e a Sylvia, que às vezes parecem incompatíveis, não só nos 361 
modos de trato mas também  em posicionamentos políticos. ” Profa. Sylvia Helena:” é claro 362 
que numa reunião extraordinária, que trata de um assunto tão importante e delicado várias 363 
coisas emergem. Acho muito importante  a colocação da Profa. Regina, reconhecendo que 364 
em nenhum momento esta gestão deixou de compartilhar, dividir, discutir e em alguns 365 
momentos enfrentar a reitoria da universidade. Assim que soubemos do ocorrido no outro 366 
dia, a reitoria e engenharia foi chamada, conversamos, pedimos que estivessem ontem 367 
conosco. Queria dar um esclarecimento, esta direção assumiu o compromisso de cumprir 368 
uma deliberação da congregação que nós só iniciaríamos as aulas no dia 27 de fevereiro 369 
com o Habite-se. No dia 27 de fevereiro nós tínhamos nas palavras ditas pela responsável 370 
pelo setor da Prefeitura Sra. Sonia Alencar, nós tínhamos todos os laudos necessários: 371 
bombeiro, estrutural, memorial descritivo. Isto é o que nos fez entender que dia 27  tínhamos 372 
os elementos necessários para estarmos no prédio sem colocar em risco a segurança. Isto 373 
que nos fez entender que havíamos cumprido uma deliberação. A partir de 27 ficamos em 374 
contatos semanais  com a Prefeitura de Santos, que nos prometia o alvará e a partir daí a 375 
liberação dos elevadores,  e a cada 2 dias a Prefeitura nos prometia o documento. Frente, a 376 
isto a posição da direção foi entrar em contato com a reitoria e dizer que tinham se esgotado 377 
os canais do  que imaginamos já ter cumprido fato que nos foi apresentado no dia 27. 378 
Estamos no trâmite do Habite-se. Estamos há 8 meses negociando no sentido de 379 
apresentar todos os documentos necessários. Face a este entendimento não havia mais 380 
condições de recebermos qualquer  solicitação de novo documento. Reportamos à reitoria 381 
que reportou à Prefeitura e a Prefeitura, através do chefe do gabinete, pois o prefeito estava 382 
em viagem, prometeu uma posição, ela está sendo referida por nós na 2ª. feira. Hoje temos 383 
uma posição que é diferente, quando estive na discussão com os  alunos, quando fui 384 
procurada pelos alunos, quando estive com o coordenador da Uati me comprometi com 385 
aquilo que tinha que acontecer. Segunda feira, dependendo, nós vamos definir qual é a 386 
nossa posição. O que a Prefeitura solicita hoje não estava posto há 8 meses atrás. Estamos 387 
esperando o contato da Reitoria com a Prefeitura. Acho que foi importante fazer esta fala, 388 
também tem emoção, as pessoas são afetadas, é com bastante tristeza que li várias 389 
manifestações no facebook, tristeza que coloca em dúvida a seriedade, a competência, o 390 
compromisso,  a ética desta direção. A minha posição é que me sinto em segurança para 391 
manter as atividades no edifício central.” (docente falou fora do microfone... não dá para 392 
entender). Após as manifestações relatando novamente fatos que ocorreram durante a 393 
tempestade do dia 03/04 no edifício Central,  a Professora Regina tomou a palavra para se 394 
pronunciar com relação às críticas que foram feitas a sua postura no início da reunião. 395 
Colocou que um dos seus deveres como Diretora do Campus é manter a ordem, e 396 
agradeceu que não fosse feito chacota, e risos enquanto ela fala. “Se vocês tem o direito de 397 
se pronunciar e dizer o que pensam, eu também tenho, também tenho o direito de pensar 398 
diferente. Reconheço quando não sou maioria, tanto que coloquei em votação e vocês que 399 
decidiram que a palavra seria aberta a todos. Acatei e respeito esta decisão.” Por outro lado, 400 
a profa. Regina lembrou que a Congregação é o órgão máximo do Instituto e do Campus, e 401 
insistiu que o espaço da congregação precisa ser preservado. “ A Congregação é 402 
democrática sim, não é a direção que toma as decisões, a direção executa o que a 403 
congregação determina. Se hoje foi decidido pela Congregação que seria importante abrir a 404 
fala para a comunidade, eu  respeitei esta decisão. Não vejo nada de anti-democrático 405 
nisso.”A  Professora disse  que respeita a preocupação do esposo da aluna Aline, que 406 
recebeu um jato de água que caia do teto em um dos corredores do edifício central, durante 407 
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a chuva. Informou que prova disso é que após identificá-la, pretende encaminhá-la ao NAE 408 
para que receba toda a assistência necessária. A Professora disse ter “o maior respeito por 409 
todos os alunos, funcionários e docentes deste campus.” Eu posso não ser tão boa nas 410 
palavras,  muitas vezes encontro dificuldade em me expressar porque eu não tenho a 411 
formação que muitos de vocês tem, minha  formação é outra, sou muito  mais objetiva, 412 
direta e muito mais franca e muitas vezes pouco política. Quero deixar claro que não tenho 413 
ambição política. Estou ocupando este cargo por uma circunstância não por ambição. Tento 414 
fazer o melhor que eu posso. Jamais recusei atender qualquer pessoa dessa comunidade. 415 
Tudo que pude fazer para atender as demandas fiz.  Tenho a consciência absolutamente 416 
tranquila de que estou fazendo tudo o que é possível. Aceito ajuda, agradeço a qualquer um 417 
que se disponha a ajudar . Não aceito chacota, gozação  e desrespeito porque eu não faço 418 
isto com ninguém e também não aceito que este espaço da congregação seja 419 
desmoralizado. Podemos fazer reuniões ampliadas, assembleias, mas há momentos em 420 
que não vamos fazer isto, vamos fazer reunião da congregação porque ela é legítima. 421 
Voltamos a nos reunir na semana que vem para decidir, tendo em mãos os diferentes 422 
laudos e informações mais precisas enquanto isto minha proposta é que as aulas sejam 423 
mantidas.”  Após colocados todos os encaminhamentos, a Professora Sylvia  Helena 424 
explicitou as duas propostas que haviam sido apresentadas: (1) Considerando que os 425 
laudos estão prontos,  os documentos protocolados na Prefeitura, e considerando a 426 
manifestação da Almeida Zapatta e da Engenharia da Unifesp,  que não há problema 427 
estrutural no Edifício Central da Silva Jardim, a Professora Sylvia propôs manter as 428 
atividades normais na 2a e 3ª feiras próximas, e na 3ª. feira, uma nova reunião da 429 
Congregação decidiria sobre  que encaminhamento seria dado, face  aos documentos e 430 
prazos que serão pactuados com a engenharia, na 2ª feira próxima, com relação ao sistema 431 
de escoamento de água no pavimento térreo e na cobertura do edifício Central, e à posição 432 
da Prefeitura Municipal de Santos, com relação à emissão do habite-se. (2) A segunda 433 
proposta, apresentada pela Profa. Angela Capozzolo é que face às informações 434 
disponibilizadas nesta reunião, suspendam-se as atividades no Edifício Central, na 2ª. e 3ª. 435 
feiras, e se inicie um estudo de realocação das atividades para outro lugar. A Professora 436 
Sylvia Helena disse, em seguida, que não há outro espaço para transferir as atividades. A 437 
Professora Angela manteve a proposta.  As propostas foram colocadas em  votação. A 438 
primeira proposta obteve 10 votos e a segunda proposta obteve 17 votos. A Professora 439 
Sylvia disse então que por 17 votos contra 10,  as atividades na Silva Jardim estavam 440 
suspensas e na terça feira a Congregação voltaria  a se reunir em caráter extraordinário.  441 
Foi colocado em votação o período em que a reunião aconteceria na 3ª. feira e houve 22 442 
votos, sinalizando o período da manhã, 3 votos pelo período da tarde e se abstiveram de 443 
votar a Profa. Elke Stedefedt e a discente Mayara. A reunião ficou marcada para as 10 444 
horas de 3ª. feira, dia 10/04. A Professora Regina encerrou a reunião do 445 
Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e  para constar eu, Sueli Sieiro, 446 
lavrei a presente ata. 447 
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