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ATA DA REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 2 

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

09.05.2014 5 
 6 
 7 

Ao nono dia do mês de maio  do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos,  à Rua Silva 8 
Jardim, 136, 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 10 
os presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Sylvia Helena Batista. Pauta: 1.  Regime de 30 11 
horas semanais para os técnicos: A servidora Karla Helene fez a apresentação do relatório da 12 
Comissão para flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico administrativos, 13 
informando que uma vez aprovado pelo CONSU, foi aberto o período de inscrição dos setores 14 
para o regime de 30 horas. As inscrições são analisadas pela Comissão de Implementação, que 15 
avalia se estas preenchem as condições e os critérios definidos no relatório. Se aprovado pela 16 
Comissão, é encaminhada a indicação do Setor que fará 30 horas para anuência da 17 
Congregação. Este iniciará o regime por um período de experiência, durante o qual serão 18 
acompanhados, por   90 dias. Após este período, será feita uma avaliação da implementação por 19 
esta Comissão.  Após esta apresentação, foram feitas várias perguntas à servidora Karla, 20 
abrangendo critérios para implantação das 30horas, isonomia das condições para todos os 21 
servidores, avaliação do setor e fluxo das solicitações. 2. Lei 2947: Posicionamento do 22 
campus: Após colocação dos membros que estavam presentes na reunião, e após votação, 23 
todos concordaram (1 abstenção) na elaboração de um documento que seja enviado para a 24 
Prefeitura e Câmara Municipal, em nome da Congregação, colocando suas considerações com 25 
relação à Lei e o que ela representa, na compreensão deste campus. As Professoras Sônia 26 
Nozabielli, Patrícia Borba e Sylvia Helena Batista elaborarão o texto. 3. Indicação de um 27 
representante do Campus para compor a Comissão de Orçamento,  encaminhamento dado 28 
no último COPLAN -  O Professor Juarez Pereira Furtado foi indicado e aprovado na 29 
Congregação. 4. Solicitação de autorização para exercício de Atividade esporádica – Profa. 30 
Flávia Liberman – colocado em votação foi aprovado. 5. Afastamento para pós-doutorado – 31 
Profa. Cláudia Juzwiak e abertura de processo seletivo simplificado para contratação de 32 
professor substituto -  colocado em votação foi aprovado. Observação: não há garantia para 33 
substituto. 6. Remoção do Prof. Jair Chagas para o campus São Paulo – colocado em votação 34 
foi aprovado, desde que o campus São Paulo ofereça vaga de 40horas, em regime de dedicação 35 
exclusiva. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Sylvia encerrou a reunião do 36 
Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a ata. 37 
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