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  Ao vigésimo nono dia do mês de novembro 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. Regina Celia Spadari. Informes - Professora 10 
Regina: (1) passe escolar - atendendo uma solicitação dos alunos, enviamos um comunicado para 11 
todas as empresas de transporte de que no campus BS teremos aula no período de férias e que, 12 
portanto, os alunos terão direito ao passe escolar nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Se 13 
houver alguma dificuldade na obtenção do passe os representantes de alunos devem informar a 14 
Direção do Campus  para que possam ser tomadas as providências necessárias. (2) RU – a previsão 15 
de início da oferta de refeições no dia 21, junto com o início das aulas, não foi cumprida em razão de 16 
3 problemas que foram resolvidos apenas esta semana,. São eles: (a) abertura de uma janela numa 17 
das paredes para ventilação do motor da câmara fria, já concluída; (b) conserto da lavadora de 18 
bandeja que apresentou defeito ao ser instalada, a empresa que vendeu faliu, outra empresa teve 19 
que ser contratada para resolver este problema, o que foi feito e resolvido; (c) vazamento de gás na 20 
tubulação, resolvido após inúmeras visitas da Ultragás e dos engenheiros da Almeida Zapatta e da 21 
UNIFESP. As chaves foram entregues para a empresa GMD que fará o treinamento dos funcionários 22 
durante uma semana. Com isto, o início do funcionamento do RU está previsto para o dia 11 de 23 
dezembro. O valor da refeição será de R$ 7,50; com subsídio de R$ 5,00 para alunos de graduação. 24 
Profa. Samira Lima da Costa: questionou a diferença de preço no preço da refeição em relação ao 25 
campus São Paulo, que é R$ 6,50, justificando sua preocupação com relação à isonomia. Informou 26 
também que em outras universidades federais, o docente paga o mesmo valor do aluno. Como este 27 
subsídio é alcançado por outras universidades? O diretor administrativo Emerson informou que a 28 
empresa que ganhou o processo licitatório para operar o RU deste campus foi a que ofereceu o 29 
menor preço, que foi este de R$ 7,50.  Disse desconhecer a possibilidade de eventual subsídio para 30 
docente, porque o recurso que subsidia os alunos (PNAES) é destinado exclusivamente para garantir 31 
a permanência estudantil, através da PRAE. (3) indicação de suplentes para a comissão de 32 
estágio probatório. É necessário indicar mais dois suplentes para esta Comissão, com bastante 33 
urgência. (4) indicação de um representante docente do campus baixada santista para a 34 
assessoria de assuntos internacionais, devido ao afastamento da Profa. Eunice Nakamura para 35 
pós-doc. (5) a respeito do questionamento da indicação do Prof. Jair Chagas para 36 
representação na Comissão de Plágio -  a indicação de um representante do campus para esta 37 
Comissão foi solicitada durante a greve e havia um prazo. Como não houve reunião da Congregação 38 
durante este período, enviei no endereço eletrônico docentes.bs um comunicado pedindo que se 39 
apresentassem os professores que tivessem  interesse pelo assunto. A única pessoa que respondeu 40 
o meu e-mail foi o Professor Jair e por isto ele foi indicado. Tentei obter a informação sobre a duração 41 
do mandato mas ainda não recebi a resposta. (6) alteração do chefe do DTI – passa a ser o servidor 42 
Rafael Novaes. Ele tem vários projetos para melhorar o serviço prestado por aquele setor. (7) 43 
auxiliares de sala foram admitidos e designados como se segue - 1 na Ana Costa 95, 2 na Ponta da 44 
Praia e 2 na Silva Jardim (1º.  e 2º. andares do bloco B), cuja função é auxiliar os professores no que 45 
for necessário para o bom andamento das aulas. O responsável por eles é o servidor Leonídio 46 
Petrucci. A Profa. Regina chama atenção para a necessidade de que eles sejam treinados e que 47 
fique claro para os professores e para os funcionários o que é responsabilidade deles. (7) Quanto a 48 
solicitação da discente Larissa, sobre um mapa das salas do Edifício Central, a recepção do 49 
prédio tem este mapa, se você tiver alguma dificuldade eles podem te ajudar nisso e é importante 50 
também informar aos alunos que qualquer dificuldade com relação a isto eles podem procurar a 51 
recepção. Professor Ricardo Guerra sugere que se padronize isto e que cada unidade tenha o seu 52 
mapa na recepção. Professora Regina consulta a congregação sobre a inclusão na pauta de dois 53 
itens: composição da CPPG, que deverá ser alterada para cumprir o estatuto. Já houve uma 54 
discussão na Câmara. Todos concordaram. O outro item é indicação de dois docentes para analisar o 55 
pedido de criação do Departamento de Ciências do Mar que deverá ser deliberado na próxima 56 
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congregação. Foi aprovado. Ordem do dia: (1) Aprovação da ata do dia 05.04 - feita alteração 57 
solicitada pela Profa. Fernanda Scagliusi, que consta na copia enviada para vocês. Em votação, foi 58 
aprovada. (2) uso do estacionamento: (2.1) por docentes que recebem auxílio transporte. as 59 
informações dadas pelo DRH e Procuradoria, enviadas a todos os conselheiros, são de que a lei é 60 
muito clara: podem fazer uso do estacionamento os docentes e técnicos que não recebem auxílio 61 
transporte. O recebimento do auxílio transporte só é possível mediante declaração de uso de 62 
transporte público, como parte da política do governo para incentivar o uso deste tipo de transporte. O 63 
controle de credenciais para uso do estacionamento é realizado pelo DRH que tem a informação 64 
sobre quem são os servidores que recebem auxílio transporte. Isto é lei, então a meu ver não há o 65 
que discutir. Larissa: “foi colocado em pauta pelos estudantes e a gente está recebendo algumas 66 
cobranças dos alunos então eu vou ser bem coerente com tudo o que aconteceu com o 67 
estacionamento e com o que eu acredito. No começo do ano houve uma reunião com a Profa. Regina 68 
onde pedimos o uso do estacionamento. São poucos carros, a maioria usa bicicletas, a demanda não 69 
é muito grande e a Profa. Regina disse que não tem estacionamento suficiente para atender os 70 
alunos. Eu acho isto um enorme desrespeito com os estudantes. Este estacionamento (SJ) fica vago 71 
e acho que não tem problema da gente usar. Eu estou pedindo é que a Congregação decida se os 72 
estudantes podem ou não utilizar o estacionamento da Silva Jardim enquanto houver vagas. Eu fui 73 
ver, e muitas tardes e manhãs, o estacionamento estava vazio. Os alunos do noturno mandaram um 74 
lembrete de que no edital 007 de 2012 está dizendo que existem 32 vagas para motos, e realmente a 75 
nossa demanda maior é bicicleta, moto e depois carro. E à noite, de novo, o estacionamento estava 76 
vazio. Peço então de que votem se os estudantes podem usar ou não. Todos temos o direito de 77 
estacionar o carro. Quanto às bicicletas volto a pedir que tenha algo coberto, chove, as bicicletas 78 
ficam na chuva, jogadas então peço um lugar coberto.” Prof. Regina: Larissa eu me lembro bem da 79 
reunião com os estudantes e o que eu disse não temos um campus e corrigi em seguida, não temos 80 
uma cidade universitária. Campus nós temos, não temos cidade universitária, como a USP e 81 
Unicamp. Após diversas colocações, a Professora Regina disse: O que eu acho que precisa ficar 82 
muito claro, muito claro é que o uso do terreno da Silva Jardim 133 para estacionamento dos 83 
estudantes será provisório, até que se iniciem as obras do bloco III. Além disso, vai requerer 84 
obviamente a presença de um funcionário da segurança no portão para controlar entrada e saída, 85 
iluminação, uma série de providências serão necessárias para que o estacionamento que deveria ser  86 
uma solução não acabe virando um problema.  É possível se organizar o uso daquele terreno para 87 
estacionamento provisoriamente. O que espero que aconteça durante este período, até o início da 88 
construção do bloco III, é que a região se torne mais segura, com a reforma da Hospedaria, com 89 
ações da Prefeitura no sentido de melhorar a segurança do entorno do Edifício Central. Existem 90 
pontos de ônibus na Rua Campos Mello, na Av. Conselheiro Nébias e na Av. Perimetral, só que 91 
caminhar de lá até a Silva Jardim é um risco, e o risco maior é a noite. Espera-se uma ação da PMS 92 
no sentido de melhor a segurança na região Isso já foi solicitado ao Prefeito, que prometeu tomar 93 
providências e não tomou, estamos tentando uma reunião com o Prefeito eleito. Ele ainda não está 94 
agendando nada, pois está em processo de transição. Já encaminhamos ofício para a CET 95 
solicitando ônibus passando em frente à Silva Jardim. Soluções estão sendo buscadas, mas as 96 
coisas são lentas, espera-se que o novo prefeito possa encaminhar estes e outros que estão 97 
pendentes na Prefeitura de Santos. Podemos então definir as propostas a serem votadas. 98 
Professora Fernanda Scagliusi: 1)Prioridade do uso do estacionamento para docentes e técnicos; 99 
2)Os estudantes vão fazer um levantamento da demanda de quantas vagas são necessárias 100 
incluindo alunos de graduação e pós-graduação; 3) Os estudantes podem utilizar provisoriamente o 101 
terreno da 133 para estacionar seus carros em qualquer período do dia, a partir do  momento em que 102 
a direção libere,  após adequá-lo para este uso; 4) Independente do levantamento da demanda, os 103 
estudantes podem utilizar o estacionamento subterrâneo no período noturno; 5) Os estudantes 104 
podem utilizar o espaço das motos no estacionamento subterrâneo. Professora Regina: Os alunos 105 
fazem o levantamento com o auxílio do NAE mas não é o NAE que vai fazer. Profa .Fernanda 106 
Scagliusi : se você diz que o estacionamento seja condicionado ao levantamento da demanda.O que 107 
eu entendi é que já que este estacionamento da frente, do bloco III, está ocioso, mesmo antes do 108 
levantamento da demanda vocês podem usar. Profa. Regina: não é simples, abre o portão e entra 109 
quem quer. Até porque podem entrar pessoas que nem são da universidade. O primeiro passo é o 110 
levantamento. Profa. Fernanda: vamos recolocar, os estudantes depois de fazerem os 111 
levantamentos e trouxerem os dados poderão utilizar o espaço do terreno do bloco III e o subterrâneo 112 
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à noite, após a liberação da direção, porque deve ter estes ajustes.É isto, esta é a proposta? Profa. 113 
Regina: o subterrâneo para os docentes e técnicos e o da frente para estudantes que tenham 114 
atendido a demanda e tenham se credenciado. Profa. Regina: A operacionalização fica por conta da 115 
direção, nós não vamos discutir isto aqui. Após liberação pela direção (para não achar que amanhã 116 
está valendo). Profa. Luciana Maluf - outra proposta em relação aos itens 4 e 5 da Fernanda, que é 117 
voltar as instâncias, aos cursos e eixos, porque eu não acho que esta seja uma decisão simples de 118 
ser tomada aqui.É uma contra proposta em relação à 4 e 5 dela, que é voltar as respectivas 119 
instâncias, tudo que aqui representa porque a decisão não é tão simples, a abertura do 120 
estacionamento para os alunos do noturno se reflete nos alunos do diurno e nos de pós- graduação. 121 
Um pode porque é que os outros não podem? Outra coisa,  é em relação abertura do 122 
estacionamento, sou sensível ao que está acontecendo no noturno e em relação às vagas,  eu só 123 
acho que isto tem que ser discutido mais amplamente porque este ponto não foi, e  precisa ser 124 
discutido novamente dentro das instâncias. Outra coisa, é em relação à utilização do terreno da frente 125 
porque  a hora que houver ocupação total do campus, o que vai acontecer? O subterrâneo não vai 126 
ser suficiente e aí vamos para onde? Para o terreno da frente e aí os alunos estão com vaga lá, como 127 
é que vai ficar isto? Vamos votar  então. A votação é em relação à utilização do terreno da frente 128 
pelos alunos e utilização do subterrâneo pelos alunos do noturno, voltar esta discussão às 129 
respectivas instâncias, esta é a proposta. Profa. Regina: Então a primeira proposta colocada pela 130 
Profa. Fernanda Scagliusi é que a prioridade do estacionamento seja dos docentes e técnicos. Existe 131 
contra proposta? Podemos votar? Aprovado com 2 abstenções. (2º.) A proposta que os estudantes 132 
levantem a demanda de vaga por horário e por unidade com o apoio do NAE. Podemos votar? Quem 133 
tem auxilio transporte está fora e que esta demanda inclua os alunos de graduação, pós- graduação e 134 
residência. Não há contra proposta. Aprovado por unanimidade. (3º.) Que os estudantes possam 135 
utilizar o terreno da Silva Jardim 133, provisoriamente, após a liberação pela direção, e o 136 
levantamento das demandas. Profa. Patricia Poletto : Eu só queria fazer um reforço em relação a 137 
este terceiro ponto, por favor, atenção que o uso provisório do terreno está atrelado ao que votamos 138 
no ponto anterior porque a gente só vai conseguir oferecer o cartão para os alunos, a organização do 139 
terreno,  a partir do momento que a gente saiba quantos são, quantos tem direito. Isto tem que ficar 140 
muito claro, isto não vai acontecer amanhã e nem quando tiver o terreno organizado e com 141 
segurança, depende do levantamento para que seja ofertada a credencial e a gente faça o uso 142 
seguro daquele espaço. Quando a gente fala em prazos, os prazos hoje estão vinculados a todos os 143 
membros da congregação e não apenas a direção deste campus. Profa. Regina: se esta discussão 144 
volta para os departamentos ou se votamos agora? Os que concordam que pode ser votado agora, 145 
por favor se manifestem. Foi decidido que a votação seria feita agora, com 22 votos a favor e 9 146 
abstenções. Aprovado. (4º.) que os estudantes possam utilizar o estacionamento subterrâneo para 147 
carros no período noturno, dependendo da análise da demanda. Votação: novamente se decidimos 148 
agora ou se voltamos às instâncias para discussão. Aqueles que concordam que devemos votar já: 149 
11 votos a favor de votar imediatamente e 17 votos a favor de rediscutir o assunto nos 150 
departamentos. Este item, o uso do subterrâneo da Silva Jardim durante o período noturno  por 151 
estudantes  deve ser discutido nos departamentos e demais instâncias e trazido na próxima reunião. 152 
Acho que esgotamos o assunto. Liberação para moto já está, não está? Depende só do 153 
credenciamento. Estudantes  tem que se credenciar, respeitada também a prioridade para docentes e 154 
técnicos também para motos. A Professora Regina passou então para o próximo ponto da pauta: (2) 155 
Espaços de Laboratórios: O servidor Renato Zamarrenho informou que diversas questões foram 156 
levantadas. A Direção Acadêmica determinou as prioridades para montagem dos laboratórios, 157 
primeiramente os laboratórios de graduação e em seguida os laboratórios de pesquisa e os núcleos. 158 
Os primeiros pedidos foram do curso de Nutrição (Técnica Dietética, Microbiologia e Bromatologia). 159 
Logo em seguida já tivemos os pedidos dos Laboratórios do BICT-Mar e depois o restante da 160 
graduação. Tivemos muito problema neste processo: questões de mobiliário, infraestrutura não tinha 161 
esta informação até que os setores  foram trazendo. Como não tínhamos ata de laboratório tivemos 162 
um retardo neste processo para adiantar algumas demandas. Agora o material já está no campus e 163 
vamos receber a instalação. Mudança das coordenações: O espaço reservado para as 164 
coordenações de curso não é adequado mas é o que temos que utilizar. Agendaremos nas próximas 165 
semanas a mudança. Profa. Fernanda Scagliusi: Foram encaminhadas diversas demandas sobre 166 
este ponto de pauta, eu que solicitei este ponto de pauta, inclusive, como representante dos adjuntos 167 
e por ter sido membro da comissão de espaço físico. Eu tenho quatro pontos para serem colocados. 168 
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Me causa agonia que não houve comunicação entre um relatório do espaço físico e o planejamento 169 
desse mobiliário e da mudança. Nós tivemos um trabalho exaustivo levantando todas as demandas 170 
de mobiliário e isto não chegou. Emerson: A Profa. Luciana Maluf (em nome da comissão de espaço 171 
físico) se encarregou de fornecer os dados que orientaram a licitação, que foi feita em conjunto com o 172 
Campus São José. Profa. Fernanda Scagliusi: Eu entendi errado, retiro, fica com uma agonia a 173 
menos. Tudo o que  eu estou falando se refere aos laboratórios já aprovados no relatório do espaço 174 
físico, demandas novas são legítimas mas para outro momento. Não estou me referindo a isto. Há 175 
uma preocupação muito grande dos docentes em relação aos laboratórios que ficarão aqui na Ana 176 
Costa 95. Quem já tem laboratório aqui vai ser mudado para a Silva Jardim não parou. Agora, 177 
aqueles que tiveram espaços aprovados aqui, e eu sou um deles, não têm espaço ainda. 178 
Gostaríamos muito de ter uma data definitiva. Uma outra angústia muito grande nós temos, todo 179 
mundo dos laboratórios novos aqui, é com relação ao mobiliário porque nós também colocamos no 180 
relatório do espaço físico, o mobiliário que a gente precisaria aqui. Pelo que eu entendi só foi 181 
comprado mobiliário para os laboratórios da Silva Jardim . Emerson: laboratório escritório (não sei se 182 
é o termo) é uma outra ata, não entra naquilo que a Professora Luciana nos encaminhou. A gente 183 
tem um levantamento com relação a isso. Profa. Fernanda Scagliusi:  Eu tenho toda essa demanda, 184 
a gente precisa ampliar o nosso entendimento porque até então o que vocês estão chamando de 185 
laboratório de pesquisa é laboratório com infraestrutura para pesquisa biológica. Os laboratórios que 186 
vão ficar aqui são laboratórios que têm demanda de mobiliários muito diversos. Tudo está 187 
contemplado no relatório de espaço físico desde maio do ano passado. Então nós gostaríamos de ter 188 
esta resposta clara, o quanto daquilo que está no relatório já foi adquirido, aquilo que não foi e 189 
quando vai ser. Eu posso encaminhar para vocês por e-mail e tento passar esta resposta para os 190 
colegas que me pediram para fazer esta pergunta. A gente tem também situação específica no 191 
Laboratório que no relatório do espaço físico está como Laboratório de Atividades Expressivas, eles 192 
querem mudar o nome para Corpo e Arte mas é a mesma coisa. Este é um laboratório de graduação 193 
e de pesquisa que a gente alocou aqui onde é atualmente o de Técnica Dietética. Para ele funcionar 194 
naquele espaço, vai precisar de uma reforma imensa. Isto já estava descrito no relatório do espaço 195 
físico. Eles querem saber quando estas reformas irão começar, está planejado pedir recursos para 196 
essas reformas? Pelo que eu entendi, dia 15 de janeiro o Laboratório de Técnica Dietética será 197 
transferido para a SJ. Duas últimas questões: algumas delicadezas em questão de decoro e ética. 198 
Alguns professores estão sendo assediados por colegas que são mais bem relacionados ou que 199 
estão em uma posição hierárquica superior e que estão falando: olham o seu laboratório é meu, está 200 
o seu nome lá mas é meu na verdade. Na hora não dava para botar o meu nome mas é meu. Ou 201 
então, o seu laboratório que está com o seu nome como responsável não é só seu, é meu e seu. A 202 
gente entende que o espaço é finito, que a gente vai precisar da solidariedade, fraternidade, vai 203 
precisar fazer parcerias, mas as pessoas precisam conversar. Está havendo assédio neste nível. 204 
Profa. Regina: Fernanda, em relação a isto eu acho que precisa ficar claro para todos os docentes 205 
que ninguém aqui é dono de nada. Por princípio, no nosso campus, os laboratórios são de uso 206 
comum, sempre multi usuários. Os equipamentos e espaços são para uso de todos que precisarem 207 
desses equipamentos e espaço. É óbvio que cada espaço tenha um docente responsável, o que não 208 
quer dizer que o uso daquele espaço seja de uso exclusivo do docente. Além disso, temos 209 
equipamentos multi usuários que foram comprados com projetos institucionais, como é o caso dos 210 
projetos  Finep. Esses equipamentos também tem um professor responsável mas é para uso de 211 
todos os docentes, inclusive daqueles que não são do campus. Por outro lado, também temos 212 
projetos individuais e, através desses projetos, foram comprados equipamentos. A possibilidade de 213 
uso desses equipamentos depende de entendimento com o pesquisador que obteve este 214 
equipamento, uma vez que para isso ele precisou apresentar o projeto, cujo mérito foi julgado. Enfim, 215 
o equipamento é  prioritário para uso dele, mas nenhum espaço e nenhum equipamento é de uso 216 
exclusivo. Eu sugiro que a Profa. Fernanda apresente por escrito estas questões, de modo que esses 217 
casos (que devem ser casos pontuais) possam ser tratados pontualmente. Profa. Fernanda: eu acho 218 
que é o meu dever trazer porque as pessoas vieram perguntar para mim e eu não sou a pessoa que 219 
deve responder por isto. Trago aquilo que me passam. Eu só estou colocando que isto aconteceu. 220 
Não cabe a mim fazer julgamentos. Profa. Regina: Se chegar à direção ou a chefe do departamento 221 
ou coordenador de curso a questão pontual, obviamente as providências vão ser tomadas. Profa. 222 
Fernanda Scagliusi: A outra questão é em relação à sala dos professores. Eu não sei se entendi 223 
errado, isto foi uma coisa que a gente não fez no relatório do espaço físico, na verdade a nossa ideia 224 
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foi a seguinte, que todo professor que tinha um laboratório, ou tivesse numa posição de coordenação, 225 
de gestão, não teria uma sala individual, mas a gente não listou quem são essas pessoas. Me deu 226 
uma certa aflição neste sentido. Se esta pessoa solicita para o Renato uma sala, quero saber se isto 227 
está sendo checado? Profa. Regina: sim, Fernanda, tudo o que foi deliberado pela comissão de 228 
espaço físico e aprovado nesta congregação está sendo respeitado à risca. A comissão de espaço 229 
físico se dissolveu ao final dos trabalhos, e deixou bem claro que não faria mais nenhuma intervenção 230 
em relação a espaço físico. Estamos necessitando de uma comissão que  trate desses assuntos. A 231 
outra coisa  é prioridade das reformas,  graduação é prioritário. As reformas estão obedecendo a 232 
seguinte regra: todas que são possíveis de serem feitas pela nossa equipe de manutenção são feitas 233 
pela equipe, e mais rápido e porque temos esta equipe para isso. Quando é mais complexo, e temos 234 
que contratar uma empresa o processo é realmente mais lento. Sugiro reativarmos a comissão de 235 
espaço físico com outros docentes ou com os mesmos. Gostaria de propor que na próxima reunião 236 
da Congregação o assunto seja retomado e reorganizada a Comissão de Espaço Físico, e que as 237 
pessoas neste período discutam nos departamentos, cursos e eixos quem gostaria de fazer parte 238 
desta comissão de espaço físico. Sugiro também que seja mantida a mesma composição, não 239 
necessariamente com os mesmos nomes, ou seja, 1 membro da Administração, 1 da Direção, 2 240 
docentes da graduação, 1 docente da extensão, 1 docente da pesquisa experimental, 1 docente da 241 
pesquisa não experimental, 1 estudante da graduação, 1 estudante da pós-graduação, não havia 242 
representante técnico. Podemos incluir agora 1 representante técnico e 1 do Ciências do Mar. Na 243 
próxima reunião indicaremos os nomes. Colocado em votação, foi aprovada a reativação da 244 
comissão do espaço físico com a composição acima especificada. 3.  Afastamento de docente para 245 
pós-doc: trata-se de solicitação da Profa. Alessandra Medeiros, de afastamento por 12 meses para 246 
realização de estágio de pós-doutorado. O projeto a ser desenvolvido foi analisado por dois docentes 247 
do Departamento de Biociências que sugeriram a aprovação. O curso de Educação Física também 248 
aprovou. Prof. Alexandre Henz: “eu queria ressaltar uma questão que é antiga no Campus, que é 249 
que alguns eixos específicos e comuns tem um plano específico de saída planejada, outros não. A 250 
gente tem muita correlação. Professores que estão no eixo específico também estão no eixo comum. 251 
Eu queria chamar de novo atenção, que registrasse em ata, que os eixos específicos e comuns 252 
possam ter claramente o seu plano de saída. O Departamento de Biociências e, acho que a IS, 253 
constituiram este espaço, o eixo específico de Psicologia não consegue fazer isto, pois vários 254 
professores atuam em eixos comuns e no eixo específico. Temos que ter um planejamento”. Profa. 255 
Luciana Maluf: o Departamento de Biociências formou uma comissão que estabeleceu critérios para 256 
afastamentos para pós-doc, incluindo um documento vindo do eixo no qual o docente atua e vários 257 
itens, os quais recebiam pontuação. Podemos colocar estes critérios à disposição de demais chefes 258 
de Departamento, caso se interessem. Profa. Regina: entendemos que a primeira instância de 259 
julgamento é o eixo ou o curso porque é onde o docente atua. Se não passou no eixo e no curso nem 260 
chega ao Departamento. Em votação, o afastamento da Professora Medeiros foi aprovado. 4. 261 
Mudança de regime de trabalho do Professor Camillo Seabra – Professor do Bacharelado de 262 
Ciências do mar, foi inicialmente concursado para uma vaga 40 horas, mas assim como Prof. Augusto 263 
e Prof. Rodrigo, trabalharam  e trabalham arduamente para a montagem dos cursos do Instituto do 264 
Mar, do Departamento e de toda a infraestrutura necessária. Ele está solicitando DE. Colocado em 265 
votação foi aprovada. 5. Início do processo de análise de criação do Departamento de Ciências 266 
do Mar – Profa. Regina pergunta se tem alguém que queira fazer a análise deste projeto. Professoras 267 
Luciana Maluf e Silvia Taggé se candidataram. Estas elaboram um parecer e, na próxima reunião o 268 
Prof. Augusto apresenta a proposta a este colegiado. Colocado em votação se além do encaminhar 269 
para os membros da congregação, enviamos também para as chefias dos departamentos o projeto 270 
de criação do Departamento do Mar, sem o parecer, imediatamente, foi aprovado. 6. Composição da 271 
Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação – A Profa. Ana Rojas apresentou a composição atual da 272 
Câmara (anexo) e a Profa. Samira sugeriu que o assunto fosse retirado de pauta e que seja discutido 273 
nos departamentos, adequando-o ou não ao estatuto e ao regimento geral da Pós-graduação, e se é 274 
possível algum outro tipo de composição. Após colocações dos membros da Congregação, a 275 
Professora Regina colocou em votação esta proposta, que foi aprovada. 7. GT da Creche – antes de 276 
mais nada a Professora Regina parabenizou o Prof. Marcelo Roman pelo trabalho primoroso que foi 277 
feito. O Professor Marcelo apresentou o relatório que já havia sido encaminhado a todos os membros 278 
da Congregação (em anexo). Profa. Regina: Aprovamos o relatório da Comissão de creche e 279 
indicamos quais as ações seguintes.  Colocando em votação então os que concordam que a direção 280 
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promova ações no sentido de ver a possibilidade de convênios entre a Unifesp- Campus Baixada 281 
Santista e as creches da cidade de Santos, além disso verificar a possibilidade de aumento do valor 282 
no auxílio creche,promovendo assim uma isonomia entre o que se gasta em São Paulo e o que se 283 
gasta em Santos, que são ações a curto prazo e uma decisão do campus em investir numa creche 284 
própria e a partir daí viabilizar um espaço e recursos para construção desta creche. Aprovado com 1 285 
abstenção. 8. Distribuição das 3 vagas docentes remanescentes do REUNI. Profa.  Regina 286 
solicita, a pedido dos coordenadores de curso, a retirada de pauta porque este assunto está sendo 287 
discutido pelos coordenadores de cursos e eixos com a direção do campus. A segunda reunião, 288 
realizada ontem, não foi conclusiva. Volta na próxima reunião. 9. Intervenções no campus. Profa. 289 
Regina solicita aos representantes de alunos que o assunto seja discutido com os alunos em 290 
assembleia e que fosse trazida uma posição majoritária dos alunos e não só de um pequeno grupo. O 291 
item ficará como primeiro ponto da próxima reunião da congregação, que será em janeiro de 2013. 292 
Caso seja necessário, algum assunto urgente em dezembro, a Direção do Campus poderá convocar 293 
em caráter extraordinário. Nada mais havendo a discutir, a Professora Regina encerrou a reunião do 294 
Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e para constar eu, Sueli Sieiro, lavrei a 295 
presente ata. 296 
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