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 1 
ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA  SANTISTA E 2 

 CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 3 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 4 

30.01.2014  5 
 6 
 7 

Ao trigésimo  dia do mês de janeiro  do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à Avenida Ana 8 
Costa, 95, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista da 9 
UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos os 10 
presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Informes : 1. A Professora Regina leu o 11 
documento sobre a decisão do Curso de Educação Física  sobre a Unidade Epitácio Pessoa, terreno cedido 12 
pela SPU para as atividades físicas do campus. A Comissão do Curso avaliou e posicionou-se não favorável 13 
para gerenciar atividades relativas ao curso naquele espaço.  O IMAR e o Curso de Fisioterapia se 14 
interessaram e estão avaliando qual seria o melhor destino para este espaço, em conjunto com a Comissão 15 
de Espaço Físico. 2. Foi nomeada  a nova Coordenação da UATI, como Coordenadora a Profa. Dra.  Maria 16 
Liduína de Oliveira e Silva e como coordenadora adjunto a servidora Yara A. de Paula. A Professora Regina 17 
cumprimentou o Professor Sidney Casetto pela dedicação e pelo  excelente trabalho  realizado na UATI no 18 
período. Parabenizou também as servidoras Yara e Elizabeth Gonçalves, que continuam na nova gestão. 3. 19 
No diário oficial do dia 06 de janeiro foi publicada uma portaria da Reitoria, exonerando a servidora Maria 20 
Eduarda dos Santos Puga da função de chefe da Biblioteca do campus e nomeando-a para exercer a função 21 
de coordenadora da rede de Bibliotecas da Unifesp. A direção pretende indicar a bibliotecária Daianny Seoni 22 
de Oliveira para exercer a função de chefe da  Biblioteca do campus. 4. A Reitora em reunião com a Profa. 23 
Regina informou que pretende fazer reunião  bimensais com os diretores de campus. A Reitora agendou 24 
uma reunião em Brasília,  no MEC,  para tratar de assuntos relativos ao Bloco III. Todas as nossas 25 
reivindicações para o Bloco III já foram indicadas ao Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, Prof. Pedro 26 
Arantes e ao arquiteto Andre Caram, que estão elaborando  o pré-projeto. Formam a Comissão do Bloco III 27 
os Coordenadores dos Cursos de Educação Física, Terapia Ocupacional e Fisioterapia, juntamente com a 28 
direção do campus e o Engenheiro Eder. Estamos aguardando a licitação do projeto executivo do Edifício. 5. 29 
Realizou-se no dia de ontem uma reunião da diretora e vice-diretora com as secretárias do campus e 30 
assistentes administrativos que estão dando apoio administrativo aos diversos setores do campus na qual se 31 
discutiram assuntos relativos ao campus e os servidores puderam expressar suas  expectativas e 32 
comentários a respeito de seu trabalho. 6. Informes sobre ar condicionado e elevadores estão sendo 33 
postados semanalmente na pagina do campus. Esperamos que até o início das aulas tudo já esteja 34 
resolvido. 7. O Professor Odair Aguiar Jr. Informou que nos dias 11 e 12 de dezembro de 2013 aconteceu o 35 
concurso de Livre Docência onde estava inscrita a Profa. Dra. Ana Claudia Muniz Renno, que foi aprovada. 36 
8. O Professor Marcelo Roman informou que a Presidência da FAP tem visitado os campi para informar 37 
sobre a situação e perspectivas. Neste sentido pediu para consultar a Congregação para que eles possam 38 
vir na próxima Congregação, em março/2014. Que seja feito no final da congregação e aberto à 39 
comunidade. 9. A Professora Regina informou que ao final desta reunião da Congregação teremos uma 40 
sessão aberta à comunidade para discussão do orçamento de 2014,  com a participação de representantes 41 
da Reitoria. Ordem do dia: 1.  Homologação de bancas de  concursos : a) área Engenharia de Petróleo  42 
do Departamento de Ciências do Mar (edital 145); b) Processo seletivo simplificado na área de Psicologia, 43 
subárea Saúde Mental do Adulto (edital 40). A Professora Rosana Machin pediu para que não se efetivasse 44 
a homologação da banca do concurso de Engenharia de Petróleo (edital 65) devido a mudanças 45 
substantivas de membros, o que foi feito. Foi  aprovada a composição da banca do processo seletivo 46 
simplificado da área de Psicologia, subárea Saúde Mental do Adulto. 2. Solicitação de reabertura de 47 
Concurso Público na área de economia ambiental e processo seletivo simplificado para substituição da 48 
Professora Fernanda Silva, que se afastará por motivo de licença maternidade, do curso de Fisioterapia. A 49 
Professora Regina pediu  inclusão desta pauta  porque as solicitações chegaram após o fechamento da 50 
mesma. Todos concordaram com a inclusão e colocado em votação foi aprovado. 3.  Afastamento para 51 
pós-doutoramento :  Profa. Dra. Ana Rojas (período de agosto 2014 a julho de 2015)- colocado em votação 52 
foi aprovado; Dra. Marcia Novelli (a partir de julho 2014 por 1 ano)- colocado em votação foi aprovado; 53 
Profa. Dra. Maria Inês Brandão (período de julho de 2014  a junho de 2015)- colocado em votação foi 54 
aprovado;  Profa. Dra. Angela Capozzolo (período de agosto de 2014 a julho de 2015)- colocado em votação 55 
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foi aprovado; Profa. Dra. Maria Graciela Morell (período de setembro de 2014 a setembro de 2015)- 56 
colocado em votação foi aprovado. Foi incluso no ponto dos  afastamentos  a aprovação pela Congregação 57 
da abertura de processo seletivo simplificado para substituição dos professores que irão se afastar. A 58 
direção salientou que apesar da possibilidade de antecipar a elaboração dos editais, não se tem a garantia 59 
de substituição por variadas razões. 4. Aprovado o pedido de prorrogação do prazo de integralização 60 
curricular  da discente Érika Magno (TO). 5. Homologadas as novas coordenações dos seguintes 61 
cursos : Serviço Social (Coordenadora: Profa. Dra. Sonia Regina Nozabielli, Vice Coordenadora,  Profa. Dra. 62 
Terezinha de Fatima Rodrigues); Fisioterapia (Profa Dra. Patricia Rios Poletto e Vice Coordenadora, Profa. 63 
Dra. Cristina dos Santos Cardoso de Sá), Educação Física (Coordenador Prof. Dr. Rogério Cruz de Oliveira 64 
e Vice Prof. Dr. Paulo Henrique Silva Marques de Azevedo).  6. Síntese do Plano Diretor de Infraestrutura 65 
(PDInfra) -  A Profa. Dra. Sylvia Helena Batista, Vice-Diretora do campus demonstrou a evolução da 66 
infraestrutura física do campus Baixada Santista, detalhando o acréscimo de área ocorrido a partir de 2011 e 67 
as perspectivas de construção/aquisição de novos prédios até 2015, quando se encerra o período do Plano 68 
Diretor Institucional (PDI), em consonância com os pactos realizados com o MEC. Com a chegada da Pró-69 
Reitora de Administração, Profa Dra. Janine Schirmer, servidora Tania Mara Francisco, Diretora do 70 
Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos (ETAGAE), Coordenadora de Elaboração de 71 
Orçamento da Pró-Reitora de Planejamento,  Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic e Professor Javier 72 
Amadeo, Assessor de Gabinete da Reitoria, iniciou-se a reunião aberta para toda a comunidade.  73 
Apresentações e considerações sobre o Orçamento da UNIFESP para 2014 foram feitas pelos 74 
representantes da Reitoria e na sequência a Profa. Regina apresentou o orçamento do campus Baixada 75 
Santista, detalhando a lista de contratos vigentes. Os pontos de pauta: Moção referente à Lei 2947/2013 e 76 
Normas da Comissão de Bancas Examinadoras de concurso público para ingresso na carreira docente do 77 
Instituto Saúde e Sociedade do Campus Baixada Santista foram retirados da pauta devido ao adiantado da 78 
hora e serão pautados na próxima reunião da congregação. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina 79 
encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade. 80 


