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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 1 
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
22.08.13 4 

 5 
 6 

Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e treze, nesta cidade de 7 
Santos, à Rua Silva Jardim, 136, 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 
Informes 1. A Professora Regina iniciou a reunião dizendo que as salas docentes estão 11 
sendo distribuídas de acordo com o que foi definido pela Comissão de Espaço Físico (CEF). 12 
As solicitações de material para as salas serão atendidas, estando sujeitas à nova liberação 13 
de recursos pelo MEC. A Profª. Regina Spadari informou que um computador com acesso à 14 
rede, um armário e duas cadeiras serão disponibilizados em cada sala e um ramal voip será 15 
instalado em cada conjunto de salas e que os docentes devem tratar diretamente com o DTI 16 
a disponibilização dos equipamentos eletrônicos. Será solicitado ao DTI que divulgue uma 17 
lista com o planejamento de instalação dos computadores. A senhora diretora disse também 18 
que a seguir a CEF se dedicará à instalação dos laboratórios nos espaços que estão sendo 19 
desocupados, nas unidades Ana Costa 95 e 178. 2. Impressora: A senhora diretora disse 20 
que está negociando a ampliação da cota de impressão no Campus. 3. Atual política das 21 
pró-reitorias: A Profª. Regina comentou sobre o número de reuniões que estão ocorrendo na 22 
reitoria para alinhamento das ações da nova gestão da universidade com os campi. Expôs 23 
sua preocupação sobre a consequente ausência de técnicos e docentes em seus postos de 24 
trabalho na medida em que estes têm que participar de tais reuniões, o que causa impacto 25 
nos serviços no campus. Citou como exemplo o que vem observando no NAE, na biblioteca e 26 
verifica também esta tendência no DTI. 4. A enfermeira Karla Helene Marques Lima (NAE) 27 
pontuou que a sala do NAE está inadequada não apenas do ponto de vista climático, mas 28 
também estrutural, uma vez que não garante a privacidade dos pacientes atendidos. Esta 29 
queixa também foi feita pela representante discente. A Profª. Sylvia Batista propôs tematizar 30 
especificamente a situação do NAE em uma próxima reunião, com a presença do psicólogo 31 
Alexandro da Silva, que assumiu a Coordenadoria de Saúde da PRAE, e esclareceu que não 32 
há previsão de concurso para  outro psicólogo para substituí-lo enquanto ele ocupa este 33 
cargo na PRAE. Mencionou-se a necessidade de apoio psicológico aos alunos que se 34 
encontram abalados com a morte do funcionário Ricardo Gama. A Profª Milena Vidotto 35 
(Coordenadora do NAE) informou que recebeu relatos de alunos sobre a ocorrência do 36 
assassinato, mas não houve nenhuma procura no NAE por atendimento psicológico. 37 
Enfatizou que o Núcleo de Apoio ao Estudante está à disposição para atender e fazer os 38 
encaminhamentos necessários. 5. A Profa. Maria de  Fátima Ferriera Queiroz informou que, a 39 
partir de 10/09, a chefia do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva será 40 
exercida pelo Prof.  Juarez Pereira Furtado e a vice-chefia pela Profa. Tania Maria Ramos de 41 
Godoi Diniz. 6. A enfermeira Karla informou que foram aprovados cinco projetos dos técnicos 42 
administrativos no  Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão, a Câmara de Extensão 43 
também foi contemplada. 7. A Professora Maria Liduína de Oliveira e Silva informou que não 44 
haverá reunião ordinária da CEG e que já ficou definida a data do forum de graduação, de 15 45 
a 17 de outubro de 2013. Informou também sobre a audiência pública no dia 28 de agosto 46 
que contará com a presença da Reitora do campus e outras autoridades. 8. Na terça feira, dia 47 
20 de agosto aconteceu a reunião em que estiverem presentes o Dr. Thomas Augusto 48 
Ferreira de Almeida e a Pró-Reitora Adjunta Dra. Conceição Vieira Da Silva Ohara, além dos 49 
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chefes de departamento, coordenadores de cursos e eixos e Profa. Raiane Patrícia 50 
Assumpção para discutir o apoio da Unifesp aos alunos, referente à morte do terceirizado 51 
Ricardo Gama.  O Dr. Thomas explicou que ele pode dar apoio à instituição e à Reitoria, mas 52 
não pode exercer a função de advogado nos depoimentos de discentes e docentes na 53 
Polícia. A Professora Regina disse que foi prestar um depoimento na Delegacia, o Dr. 54 
Thomas a acompanhou. Ela foi informada que foi solicitado, via Corregedoria, que a Polícia 55 
Civil investigasse o caso e é isto que eles estão fazendo.  Todo o inquérito está seguindo em 56 
sigilo de justiça. Eles querem ouvir outras pessoas, docentes e alunos, principalmente os que 57 
prestaram declaração na imprensa.  A Professora Sylvia Helena Batista esteve com a Reitora 58 
na reunião com o Secretário de Segurança Pública de São Paulo. O Secretário nos informou 59 
que existe um grupo que se reúne mensalmente – Gabinete Metropolitano de Segurança – 60 
para discutir segurança. Eles não têm espaço físico definido e a Professora Sylvia pediu que 61 
a reunião de outubro/novembro fosse realizada no nosso campus. Deverá acontecer uma 62 
visita do Secretário ao nosso campus. Sugeriu indicarmos membros do campus para compor 63 
o Gabinete. 9. A Professora Virginia Junqueira colocou a Adunifesp à disposição para orientar 64 
quando dos depoimentos. 10. Matrícula – A Pró-Reitora informou durante a reunião do 65 
Conselho de Graduação as datas de rematrícula e alertou que não será permitida a 66 
rematrícula fora de prazo. 11. Jovens Talentos para Ciência - A Professora Flávia de 67 
Oliveira informou que 20 alunos foram contemplados. 12. A Diretora informou que o horário 68 
do ônibus que faz o transporte entre unidades foi alterado para atender os alunos, mas que 69 
ainda há problemas. Estes deverão ser sanados quando os convênios com restaurantes 70 
forem finalizados.  Este processo encontra-se em fase de finalização do trâmite na reitoria e 71 
espera-se que até o início de setembro esteja concretizado. Pauta: 1. Aprovação das atas 72 
de 06 de junho e 27 de junho de 2013 – As atas foram aprovadas com 5 abstenções e 1 73 
abstenção, respectivamente. Colocado em votação se o áudio da reunião da Congregação 74 
seja colocado junto com a ata na página do campus, foi aprovado com 10 abstenções. 2. 75 
Indicação de representante suplente para a CPPD – Colocados em votação os nomes das 76 
Professoras Luciana Le Sueur Maluf e Maria Graciela González Pérez de Morell, a última foi 77 
eleita. 3. Composição da  Comissão de Estágio Probatório: Professoras Rosilda  Mendes 78 
(coordenadora), Glaucia Monteiro de Castro (vice- coordenadora), Virginia Junqueira e Nancy 79 
Ramacciotti de Oliveira Monteiro. 4. Representantes (titular e suplente) para Assessoria 80 
de Relações Internacionais – Foram eleitos os Professores Ronaldo Adriano Christofoletti 81 
como titular e Sylvia Dantas como suplente. 5. Foi aprovada  abertura de processo seletivo 82 
simplificado para professor substituto nas áreas de fisiologia e de nutrição (vagas das  profas. 83 
Regina C Spadari, em exercício da direção do campus, e Elke Stedefeld, (em licença saúde) 84 
e para concurso público da área Trabalho em Saúde (substituição da  Profa.  Irani Ferreira da 85 
Silva Gerab). 6. Foram referendadas as bancas dos concursos nas áreas de Química 86 
Orgânica, Psicologia Hospitalar, Trabalho em Saúde e Oceanografia Química. 7. Comissão 87 
de Bancas - a servidora Mariana Guimarães informou que foram indicadas pela Diretora, a 88 
Professora Rosana Machin Barbosa para presidir a Comissão de Bancas e a Professora 89 
Tania Terezinha de Oliveira Scudeller como vice-presidente. Os itens levados em conta para 90 
a escolha foram o tempo de experiência no campus, na própria comissão e não estar em 91 
estágio probatório. A Professora Regina agradeceu em nome da Profa. Stella Peccin o 92 
excelente desempenho da Comissão neste período e deseja aos novos integrantes um bom 93 
trabalho. 8. Comissão de acompanhamento da Lei de Reserva de Vaga. Solicitou-se a 94 
indicação de um técnico e um discente para a Comissão. O servidor Michel Carvalho da Silva 95 
foi indicado como técnico. A representação dos discentes será por eles indicada. 9. 96 
Homologação dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos cursos de graduação – 97 
foram analisados e aprovados na CEG em 26/06/13 os NDEs de seis cursos e, em 04/07/13, 98 
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o BICTMAR. Colocado em votação foi aprovado. 10. Indicação do Coordenador da Câmara 99 
de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Saúde e Sociedade (CPPG) – foi feita a 100 
eleição do Coordenador da Câmara, para a qual se candidatou a Professora Milena Vianna. 101 
Para adequação ao Regimento da Pós-Graduação da UNIFESP, deve ser enviada à Diretora 102 
do campus, uma lista tríplice. Colocou-se em votação que a Câmara reunindo-se dia 29, 103 
estabeleça uma lista tríplice mantendo-se o nome da Professora Milena Vianna como 104 
primeiro desta lista. A Profa. Regina C Spadari indica a Profa. Milena Vianna para coordenar 105 
a CPPG. Foi aprovado com 5 abstenções. 11. Segurança no Campus – A Professora 106 
Regina leu o documento entregue pelo Setor de Infraestrutura do campus com a lista de 107 
todos os equipamentos furtados desde 2006 Nesta lista não estão relatadas as ocorrências 108 
no CECANE, Saldanha, Copeiragem e os furtos em bolsas dos estudantes. Professora 109 
Regina enfatizou sua preocupação com a segurança do patrimônio e das pessoas que aqui 110 
trabalham ou estudam e disse que tomará medidas para melhorar a segurança interna. 111 
Informou que no período em que as salas ficaram abertas (por decisão tomada durante a 112 
audiência pública) houve uma série de furtos. Após longa discussão decidiu-se que as salas 113 
de aula serão abertas 15 min antes do início das aulas e fechadas ao seu final. Os alunos 114 
poderão solicitar abertura de salas para estudo, mas deverão informar ao funcionário o 115 
término da atividade para que as salas sejam fechadas. Continuará sendo exigido crachá ou 116 
documento de identidade para ingresso no campus. Nada mais havendo a discutir, a Profa. 117 
Regina Celia Spadari encerrou a reunião do Conselho de Campus/Congregação do Instituto 118 
Saúde e Sociedade, e eu Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 119 


