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Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à 7 
Avenida 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 presença 9 
assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Sylvia Helena Souza da Silva Batista. (gravado 10 
através somente do gravador sem microfone e portanto com pontos falhos de vozes e entendimento 11 
de falas). A Professora Sylvia iniciou a reunião dizendo que estava na presidência da Congregação 12 
porque a  Professora Regina  Spadari estava representando, juntamente com a Professora Ísis Ueza 13 
do Campus Diadema, a CPPD da UNIFESP no Encontro Nacional das Comissões de Pessoal 14 
Docente das universidades  federais, realizado em Nova Petrópolis (RS).  Nesta reunião estava 15 
sendo discutida a nova lei que passará a reger a carreira docente das instituições federais de ensino. 16 
A professora Sylvia disse que o mês de outubro foi um mês difícil para o campus com o falecimento 17 
de uma aluna concluinte do Curso de Nutrição, a Monica, que foi monitora da IS, fato que tocou a 18 
toda a comunidade, a  todos professores e colegas. A professora agradeceu, em nome da Direção do 19 
Campus, os docentes do Curso de Nutrição pela condução e apoio dados à aluna e à sua família; ao 20 
NAE pelo esforço, mesmo extrapolando o que o Núcleo de Assistência Estudantil de Apoio ao 21 
Estudante tem entre as suas funções, e todos que apoiaram e estiveram aqui naquela segunda-feira . 22 
Esta é nossa segunda experiência, já tínhamos tido o falecimento de um estudante do Curso de 23 
Terapia Ocupacional há alguns anos atrás. Nós tivemos também o atropelamento de duas estudantes 24 
próximo ao Edifício Central. Uma delas está se recuperando, encontra-se ainda  internada. A outra foi 25 
prontamente liberada após o exame de saúde. Agradeceu também a Professora Stella Peccin que 26 
acompanhou o atendimento dado às alunas na área de traumatologia e ortopedia Santa Casa de 27 
Santos. Também agradeceu a Professora Patricia Poletto e o Curso de Fisioterapia que responderam 28 
tão prontamente. Agradeceu a  Professora Cristiane Gonçalves do Eixo IS, que foi uma das 29 
professoras que primeiro socorreram a aluna, e a todas as demais pessoas que ajudaram. Informes: 30 
1) Tivemos momento histórico na nossa universidade,  a eleição para reitor com a participação 31 
importante da comunidade. Isto mostra o amadurecimento da nossa instituição. Ontem o conselho 32 
universitário indicou a Professora Soraya S. Smaili e a Professora Valéria Petri em primeiro lugar na 33 
lista tríplice; em segundo lugar, a chapa 2 com o Professor José Luiz G. Amaral e Professor Ricardo 34 
Smith; e em terceiro lugar a chapa 1, a Professora Rosana Puccini e a  Professora Isabel K. O. 35 
Cunha; confirmando o resultado da consulta à comunidade. 2) Lembrou que o Fórum de graduação 36 
ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro, enfatizando a importância da nossa participação; o Fórum de 37 
Pesquisadores nos dias 21, 22 e 23 de novembro; o Encontro de Iniciação Científica na próxima 38 
segunda feira, cuja  programação já foi divulgada; o Fórum de  Extensão que vai ocorrer nos dias 11 39 
e 12 de dezembro; o Congresso Institucional de Iniciação Científica, Extensão  e Monitoria nos dias 40 
29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Começou ontem a Mostra Cultural coordenada pela 41 
Professora Maria Norma de Oliveira Braz Peixoto da Silva do Curso de Serviço Social. Teremos 42 
também a Mostra das Profissões.  Professora Virgínia Junqueira informou que a professora  Raiane 43 
Patricia Severino Assumpção coordenará um workshop de Direitos Sociais e Políticas Públicas, que 44 
reunirá todas as pesquisas desenvolvidas neste campus e em outros campi. A Profa. Virginia também 45 
pergunta se para dar aulas aos sábados na Unidade Silva Jardim é preciso autorização. Professora 46 
Sylvia responde que é preciso agendar e informa que no próximo sábado a professora Andrea 47 
coordenará 48 
uma atividade de cinema e direitos humanos aberta à comunidade. Profa. Sylvia lembra, no entanto, 49 
que aos sábados não contamos com o apoio dos técnicos administrativos, nem os serviços de 50 
biblioteca ou DPD, mas temos os trabalhadores terceirizados. Professora Elke 51 
Stedefeldt: agradeceu o apoio da direção do campus e de todos relativo à dor e ao luto pelo 52 
falecimento da aluna Monica, ressaltando a fragilidade das pessoas que não sabiam como 53 
encaminhar o assunto. Assim, solicita o apoio da instituição para esclarecimento do fluxo de ações 54 
que devem ser tomadas nestes casos. Informa que houve questionamento dos alunos do 2º ano 55 
sobre como encaminhar alunos que estão doentes, e a dificuldade de lidar com o  número de 56 
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atividades do campus. A grande maioria dos alunos trouxe o fato da ansiedade como muito forte. Ela 57 
leveu essa questão ao NAE, conversou com a Yara Paula  e o professor Sidnei Casetto sobre a 58 
sintomatologia e o retorno dado foi que seria feito algo. Discente: eu sou do primeiro ano, não estou 59 
tendo tanto trabalho em cima de mim, mas moro com três meninas que são do curso de terapia 60 
ocupacional do 3º ano e presenciei que as meninas ficaram três dias sem dormir com 5 trabalhos 61 
para fazer. Três provas, sendo duas provas no mesmo dia. Mais dois trabalhos e prova do biológico, 62 
que a gente sabe que é muito pesado. Eu analiso nessa situação que é um calendário que foi feita às 63 
pressas. A gente está realmente cansado. A gente está tendo muitos problemas, por exemplo as 64 
meninas que foram atropeladas. Há quanto tempo a gente está pedindo uma faixa na frente da silva 65 
jardim? Outras coisas, como por exemplo ontem encontraram uma barata no Pantaneira. Fora os 66 
inúmeros ratos no Ponta da Praia Restaurante. E aí a gente fica esperando o RU...A gente vai comer 67 
aonde? E ainda no setor estudantil, o estacionamento porque a gente precisa de um lugar certo para 68 
colocar as nossas bicicletas, carros e motos. Temos verificado que há dias em que o estacionamento 69 
da silva jardim está vazio. Os estudantes também estão pedindo para se apropriarem mais dos 70 
espaços da universidade. A gente entende que lá na ponta da praia realmente é um lugar alugado, 71 
mas não na silva jardim porque a gente não pode deixar um pouco mais com a nossa cara.  porque tá 72 
com cara de instituição mesmo. Tudo limpinho. Não parece que tem vida, não parece que tem 73 
aluno. Limpinho, tudo bem mas não parece que tem aluno lá. Nós também queremos dar o nosso 74 
toque artístico na universidade. Profa. Carla Cilene: primeiramente eu queria dar um informe antes 75 
de colocar aqui algumas questões sobre o NAE. Ontem à noite a gente recebeu de fato a 76 
confirmação de uma campanha de vacinação pelo NAE que vai ocorrer no dia 31 de outubro. Maiores 77 
informações sobre locais, horário, iremos passar através do docentesbs. A segunda questão é que 78 
todos esses ocorridos nos mobilizaram  muito e como coordenadora em exercício do NAE em 79 
substituição à  Professora Milena Vidotto, que está em licença gestante,  também foi muito difícil 80 
compreender até que ponto vão as ações do NAE, porque a gente também está no momento na 81 
PRAE também construindo alguns fluxos e ações. Já está em discussão há duas reuniões do 82 
Conselho de Assuntos Estudantis. Como deve ser feito o fluxo no NAE  para gente trabalhar  de uma 83 
forma mais transparente e equalitária para todos os campi. Querendo ou não existem diferenças, 84 
cada campus tem uma dinâmica. Achamos pertinente a fala da professora Elke  que abre para nós e 85 
aí eu falo um pouco em nome do que eu tenho conversado com a equipe do NAE, principalmente a 86 
equipe de saúde envolvida com o ocorrido na semana passada. Também temos a necessidade de 87 
estar pautando em algum momento uma conversa. Até que ponto podemos ir, que responsabilidade 88 
temos. Para os técnicos do NAE, também para eles é difícil  assumir  e nem cabe a eles assumir a 89 
responsabilidade de assinar uma internação. Isto cabe à família. No dia da internação desta aluna, na 90 
Santa Casa, a professora Cristiane Gonçalves Silva que assumiu a responsabilidade. Tem um limiar 91 
muito delicado eu acho que realmente é preciso  a gente discutir as atribuições. Uma ideia que surgiu 92 
na conversa com os técnicos ontem, foi de pautar uma reunião de coordenadores de curso e os 93 
técnicos do NAE. Professora Sylvia Helena: Acredito que precisamos pautar a questão com relação 94 
às intervenções. Temos tido problemas com as intervenções no edifício central. Importante manter 95 
não só no edifício central, mas eu diria as nossas 4 unidades, limpas, adequadas,  arejadas. Eu 96 
conversei pessoalmente com a equipe de limpeza, e disto parece que a comunidade do campus não 97 
abre mão. Todas as vezes que o campus esteve sujo a comunidade manifestou sua intolerância; 98 
fomos, inclusive,  notícia na mídia quando tivemos a paralisação do nosso pessoal terceirizado.  99 
Manter limpo é um valor que até então esta comunidade assumiu. Precisamos então discutir o que é 100 
intervenção e quais os ônus da intervenção, quem assume os ônus, também no âmbito material, pois 101 
quando se fixam intervenções em paredes pintadas, quando se usa o chão com algum material 102 
colante ao ser retirado não sai a marca. A gente precisa pensar junto para que ele fique com a nossa 103 
cara, que comungue valores com a cara de todos. Então eu gostaria de pautar isso e que os 104 
segmentos possam discutir assim como foi feito com o estacionamento, que vamos discutir. 105 
Precisamos fazer uma campanha no campus cada um com a sua caneca. Nós estamos com um 106 
levantamento de gastos de copo plástico de água e café que o campus não tem nenhuma condição 107 
de assumir. O levantamento feito pela nossa equipe de limpeza, nós não teremos como manter o 108 
custo de copos descartáveis nas nossas unidades. Que possamos levar isso para  o nosso coletivo e 109 
se alguém tiver uma ideia mais abrangente do que seja cada um ter o seu, por favor contribuam e 110 
que a gente possa junto pensar como diminuir um gasto. Um último aspecto refere-se à ratificação do 111 
conjunto de atas aprovadas na última reunião, apesar de não ter citado uma a uma e sim fizemos 112 
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uma aprovação global das atas.  Professora Fernanda Scagliusi: eu me sinto um pouco 113 
inconveniente de estar voltando a este ponto, mas aquilo que eu e Samira passamos na ata de 05.04 114 
aparece na mesma com duas versões do mesmo incidente. Aquilo que nós passamos foi colocado no 115 
início da ata e no decorrer da ata acontece de novo, com a primeira versão do ocorrido. Professora 116 
Virginia Junqueira: tem uma expressão atribuída à minha fala - “todos sabemos o que rola no 117 
campus São Paulo”, que eu penso ser incorreta pois dificilmente falo isso, não uso esses termos. Eu 118 
gostaria que tirasse esta frase, porque fica parecendo que há alguma coisa esquisita, eu nomino 119 
exatamente o que acontece no campus São Paulo logo em seguida, eu duvido que eu tenha usado 120 
esta expressão. Professora Sylvia:  nós vamos ouvir novamente a fita, corrigiremos o que for 121 
necessário e encaminharemos às Professoras Samira, Fernanda e Virginia. Mas, informo que a Sueli 122 
tem transcrito a fita com absoluta fidelidade. Além disso, o áudio está disponível para os conselheiros 123 
que quiserem ouvir e confirmar suas falas. (Período longo sem gravação). Na próxima Congregação 124 
iremos discutir o documento do GT de Creche. Prof. Odair pediu a inclusão na pauta de abertura de 125 
um concurso de docente no departamento de biociências. Pauta: (1) GT de Comunicação - a 126 
servidora Milca de Oliveira fez a apresentação do documento do GT de Comunicação (anexo).  Profa. 127 
Sylvia: Este tema está pautado para nós desde fevereiro deste ano. O relatório aponta aspectos do 128 
cotidiano, como por exemplo, a ausência de uma cultura entre os docentes de planejar, pedir com 129 
antecedência. Chegamos a ter coincidência de 3 eventos que precisavam ao todo de 40 suportes 130 
para painéis. Um dos pontos que o GT aponta, e aí os departamentos e cursos podem nos ajudar 131 
bastante, é a necessidade de se organizar e divulgar estes fluxos, pois este não está claro. Assim 132 
sendo, vamos criar alguns fluxogramas. Outro grande problema refere-se à página do campus. Este é 133 
um aspecto em que estamos com muita dificuldade de equacionar, apesar do número de servidores 134 
do DTI não ser insuficiente, mas precisa melhorar o desempenho. O campus tem interesse e tem se 135 
esforçado para a construção de uma equipe de comunicação. Há outros canais alem dos que foram 136 
citados no relatório do GT de comunicação. Fica aqui o compromisso de todos (depto, cursos e 137 
segmentos) de fazerem a discussão sobre a política de comunicação do campus; que este 138 
documento, se ainda não foi adequadamente discutido, que ele o seja e paute nas nossas reuniões, 139 
construindo e consolidando a discussão para, quem sabe em fevereiro do ano que vem, com a pauta  140 
desse ponto já para definição de  políticas mais claras de como e onde a gente vai investir, que 141 
canais serão privilegiados ou agregados. Saímos daqui com esta demanda. Com relação ao PABX já 142 
houve mudança, as ligações vão cair direto nas recepções das unidades. Vamos esperar acabarem 143 
as mudanças dos laboratórios para mudar o menu que aparece na chamadas telefônicas. Atualmente 144 
as ligações caem na recepção e ao direcionadas pelas recepcionistas que dispõem de planilha de 145 
todas as unidades. As recepcionistas estão sendo treinadas. 2. NAE: Projetos e Ações: A 146 
apresentação foi feita pela Profa. Carla Cilene. Dois trabalhos estão sendo desenvolvidos pelo NAE: 147 
em deles refere-se ao projeto de Bolsas de Iniciação à Gestão (BIG) da PRAE, cujo objetivo é a 148 
divulgação das ações do NAE no Campus. Maiores informações: no email 149 
(naecomunicação@gmail.com; http://www.facebook.com/nae.baixadasantista). O outro intitulado 150 
Plano de Trabalho 2013/2014 – já vem sendo realizado pelo Setor Pedagógico do NAE, e será 151 
apresentado pela pedagoga Yara. Esta parte do trabalho que vai ser apresentada são propostas para 152 
o próximo ano, já aprovadas na CEG, e refere-se à atuação com os alunos, não com os docentes. 153 
Ambos os projetos apresentados serão disponibilizados à comunidade acadêmica, para 154 
conhecimento e abertos à sugestões. Profa. Sylvia: O NAE como construção nasceu neste campo. 155 
Experiência que começou com o Nildo, Odair e ela e os outros campi adotaram. Temos muito que 156 
discutir sobre o NAE e já fica pautado para uma próxima reunião da congregação. 3. Abertura de 157 
concurso de livre docência e de preenchimento de 3 vagas de professor adjunto: Professor 158 
Odair: A abertura de concurso de livre docência ocorre quando um departamento manifesta à 159 
Congregação o interesse de algum docente de uma área específica que, tendo as condições 160 
necessárias curriculares, deseja e submeter ao concurso. É necessário ter uma linha de pesquisa 161 
estabelecida, produção científica na área e ter concluído a orientação de, pelo menos, uma tese de 162 
doutorado. No depto de biociências há 2 livres-docentes. Recentemente uma colega do Curso de 163 
Fisioterapia atingiu esses critérios e, após elaboração da lista de pontos para a área de Fisioterapia 164 
feita pelo referido curso, o Conselho do departamento de Biociências aprovou a abertura do referido 165 
concurso. Assim sendo, o Depto solicita que a Congregação indique uma Comissão para avaliar esta 166 
solicitação. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Profa. Sylvia: Foram autorizadas 3 167 
vagas docentes e a Congregação deve decidir quais serão os critérios para distribuição dessas 3 168 
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vagas o mais rapidamente possível, face à mudança na carreira do professor universitário que deverá 169 
ocorrer a partir de março ou abril do próximo ano que vem. Colocado em votação, foi aprovada que a 170 
Direção chamará todos so eixos apra discutir os critérios destas vagas. Profa. Sylvia: a realização 171 
dos concursos previstos foram aprovados por unanimidade. Professora Virginia informa que o 172 
concurso do eixo TS fez uma ampliação das áreas do doutorado para que houvesse mais candidatos 173 
e enfatizou a experiência em serviços públicos em saúde. 4. Comissões - Estágio probatório – 174 
foram indicados os seguinte docentes para compor esta comissão: Profs. Drs. Daniel Araki Ribeiro, 175 
Virgínia Junqueira, Alexandre Henz e Maurício Lourenção Garcia (suplente); Comissão de 176 
Acompanhamento do RU – pelos docente foi  indicado o prof. Daniel Bandoni, tendo sido 177 
cofnfirmado pela Congragação.. O Instituto do Mar irá indicar um professor para compor esta 178 
comissão; Comissão de  discussão sobre o plágio em trabalhos científicos e acadêmicos: foi 179 
solicitado a todos os segmentos que discutissem o assunto e enviassem o resultado desta discussão 180 
para a direção e para o nosso representante Prof. Jair  Chagas. A direção não recebeu de nenhum 181 
segmento qualquer sugestão de trabalho. Algumas discussões foram feitas na reunião dos adjuntos e 182 
várias questões foram colocadas. Foi indicado que se convide o Prof. Jair para vir ao Campus 183 
Baixada Santista para fazer uma discussão sobre o assunto, e para explicar como se originou, como 184 
se deu a sua indicação. 5. Relação entre a pesquisa realizada na graduação e na pós-graduação: 185 
após colocações dos conselheiros, a Professora Sylvia propôs que as 3  Câmaras pudessem articular 186 
este espaço, Extensão, Graduação e Pesquisa. Propondo que esta seja feita início de fevereiro após 187 
os fóruns que ocorrerão no final do ano sugerirem como é que nós queremos fazer. A discussão do 188 
uso do estacionamento ficou para o primeiro ponto da pauta da próxima reunião. A Professora Sylvia 189 
Helena encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli 190 
Sieiro lavrei a ata. 191 


