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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 

29.05.14 5 
 6 
 7 

Ao vigésimo 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 os 10 
presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Informes: 1. Congresso da UNIFESP -  11 
A Professora  Regina Spadari informou que a Profa. Isabel Quadros, Assessora da Chefia do Gabinete da 12 
Reitoria solicitou que a Profa. Raiane fosse autorizada a dar um informe sobre o Congresso da Unifesp, que 13 
ocorrerá em 2014. A Profa. Raiane Patrícia Severino Assumpção passou informações das atividades pré-14 
congresso que já estão em andamento e sobre o modo de organização do congresso. Solicitou que fossem 15 
indicados os delegados. 2. Bloco III - Professora Regina falou sobre o email que o Dr. Pedro Arantes enviou 16 
no dia 07 de maio sobre a realização da abertura dos envelopes da primeira fase licitação de projetos 17 
executivos completos. Dez empresas estão participando da licitação. Isto se refere a licitação da empresa 18 
que vai executar o projeto do Bloco III, mediante o que for aprovado na Congregação sobre as nossas 19 
necessidades para o Bloco III. Estamos marcando uma reunião extraordinária da congregação no dia 09 de 20 
junho para discutir a implantação do Projeto Diretor de Infraestrutura e o lançamento da maquete eletrônica 21 
do Bloco III que ficará disponível por 30 dias para análise dos membros da comunidade. 3. Audiência 22 
publica e visita a PP - Foi realizada, esta semana, uma audiência pública no campus, com a presença da 23 
Reitora e sua equipe. Após a audiência a Reitora dirigiu-se a Unidade Ponta da Praia, onde visitou as 24 
instalações e conversou com os que lá estavam. Foi uma reunião bastante agradável. Parabenizou pelo 25 
trabalho que vem sendo feito pelos servidores do Departamento de Ciências do Mar. 4. Reunião com 26 
Secretario de Gestão da PMS - Enquanto a Prof. Regina acompanhava a reitora nesta visita, a Professora 27 
Sylvia Helena, o Sr. Emerson D´Anela e o Sr. Javier Amadeo participaram de uma reunião na Prefeitura com 28 
o Secretário de Gestão, Sr. Fábio Ferraz, cuja pauta era a renovação do convênio com a Prefeitura e do 29 
contrato de aluguel dos prédios da Ponta da Praia e da Ana Costa, que vencem em junho, e que vem 30 
apresentando dificuldade bastante grande de renovação. Temos nova reunião agendada com o Prefeito. Ele 31 
afirmou que desconhece as ações da Unifesp em Santos e o quanto ela agrega para a cidade de Santos.  A 32 
Professora Sylvia explicou e estamos preparando um novo documento que justifique a presença da Unifesp 33 
em Santos. 4. Visita ao MPA - A profa. Regina Informou que no dia 05 de junho esta agendada uma visita 34 
ao Ministério da Pesca juntamente com a Reitora para rediscutir a possibilidade da cessão do terreno do 35 
Terminal de Pesca de Santos  para construção do prédio do Instituto do Mar. Alem disso, a Profa. Regina 36 
enfatizou que precisamos com urgência de um prédio para iniciar as atividades do IMAR em 2015. 5. PIBIC - 37 
A Professora Flávia deu informe sobre o PIBIC que está marcado para o dia 26, 27 e 28 de agosto, (aulas 38 
serão suspensas em todos os campi e em todos turnos, com exceção de estágios e laboratórios). Informou 39 
também que a partir deste ano o Congresso do Pibic será substituído pelo Congresso de Graduação da 40 
Unifesp. Neste Congresso teremos englobados os programas PIBIC, Extensão, Monitoria e Jovens Talentos, 41 
portanto é um Congresso que envolve a PRAE, Pró-Reitoria de Extensão e Pró Reitoria de Graduação. Foi 42 
informado que a PRAE vai arcar com os custos de  transporte. 5. Relato da reunião de diretores com a 43 
Reitora - A Professora Sylvia Helena informou que a reitora reúne-se periodicamente com os diretores de 44 
campus e na última reunião que ela participou representando a Profa. Regina, a reitora pediu que nos 45 
passássemos a dar os informes da reunião de forma mais destacada nas Congregações e fizéssemos um 46 
informe escrito aos Departamentos.  A reunião que a Profa. Sylvia relata a pauta sobre uso de drogas e 47 
álcool na universidade, cujo debate que está em andamento, não foi discutida porque a Profa. Andrea 48 
Rabinovici não estava presente. Outra pauta refere-se ao recursos de capital. Os recursos referentes aos 49 
contratos das empresas que elaborarão o PDInfra foram distribuídos aos campi. Ao nosso campus foi 50 
destinado o valor de R$ 1.700.000,00. 6. Vagas  -  a Unifesp recebeu 24 vagas docentes.  Os critérios de 51 
distribuição serão discutidos. Recebeu também 2 vagas de titulares livres. Concordou-se que uma vai para 52 
São José dos Campos ( que já estava com concurso quando saiu a nova  lei) e outra para Osasco, que é o 53 
único campus novo que não tem professor titular. . Foram também disponibilizadas 25 vagas de técnicos 54 
administrativos para a Universidade, sendo 10 de nível superior e 15 de nível médio. O Campus Baixada 55 
Santista não receberá nenhuma vaga de nível superior (temos a solicitação de secretária, mas não há 56 
código de vaga de secretária no Ministério do Planejamento) e está pleiteando três assistentes 57 
administrativos (nível médio). A Profa. Sylvia falou sobre as necessidades do DCMAR, que está com 58 
laboratório sem técnicos e sem assistente administrativo, além dos demais departamentos e setores do 59 
Instituto Saúde e Sociedade.  Decidiu-se que na próxima reunião da Reitora com os Diretores dos Campi vai 60 
ser discutido o destino das 24 vagas docentes e das 10 vagas de técnicos administrativos. Foi pleiteado 61 
para o campus BS 1 técnico de laboratório no DCMAR e 2 assistentes administrativos, e estamos na disputa 62 
bem acirrada com o campus Diadema e Guarulhos  A discussão final sobre as vagas de nível médio ainda 63 
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será feita. 7. A Professora Maria Stella Peccin informou que o Departamento de Ciências do Movimento 64 
Humano e o Curso de Educação Física, com apoio da Reitoria, da Direção do Campus e dos professores 65 
envolvidos com a área de esporte e saúde, finalizando uma proposta para sediarmos junto com a cidade de 66 
Santos (a Prefeitura e Secretaria de Esportes estão nos apoiando) o Congresso Científico Olímpico de 2016. 67 
Pauta: 1. Aprovação das atas dos dias 28/11/13, 13/12/13, 30/01/14 e 31/03/14 - foram aprovadas em 68 
bloco com 5 (cinco) abstenções. 2. Homologação de Bancas de concurso docente – Concurso público 69 
para Professor Adjunto A da área de Educação Física, subárea: Práticas Corporais/Exercício Físico Aplicado 70 
a Clinica e Estágio e Trabalho em Saúde, Edital 90/2014 – aprovado. Concurso público para Professor 71 
Ajunto A da área: Manejo e Conservação marinha e Costeira – edital 87/2013 – aprovado.Concurso público 72 
para Professor Adjunto A da área: Biologia Celular, Histologia, Embriologia – edital 87/2013 – aprovado. 3. 73 
Regulamento da Biblioteca – a bibliotecária Daianny Seonni de Oliveira apresentou o regulamento, 74 
informando que cada Biblioteca aprova o seu regulamento de acordo com as especificidades de cada 75 
campus. A Professora Regina solicitou inclusão: a) no Capítulo I– Das disposições gerais, art. 2º.  : ... “com 76 
ênfase em temas relacionados às Ciências da Saúde, Biológica, Exatas, Humanas e Sociais Aplicadas. A 77 
inclusão da área de Exatas deve-se ao fato de que já temos esta área junto ao BICTMar; b) no Capítulo II – 78 
Do horário de atendimento, art. 5º. : A biblioteca, mediante aprovação na Congregação, resguarda-se o 79 
direito....... Com relação ao Capítulo III – Dos usuários , art. 6º. – item V - a Professora Regina disse que 80 
deve-se adequar a redação deste item: a comunidade externa. A Professora Regina perguntou porque o 81 
TCC, dissertação e tese, são emprestados somente para os professores. A bibliotecária Daianny disse que a 82 
consulta é para todos os usuários mas que o empréstimos é só para professores porque só temos um 83 
exemplar na biblioteca. A professora Sylvia Helena comentou então que deveria haver uma regra única: não 84 
emprestar, não sai da biblioteca e todos concordaram. Colocou-se também a questão do público. Se o 85 
acesso é aberto a todos pode-se receber pessoal mal intencionadas. Daianny disse que  quando o usuário é 86 
externo é feito todo um cadastramento para o uso da biblioteca. O trânsito dele na universidade é uma 87 
questão maior. Não tem como impedir o usuário de utilizar a biblioteca.  A Professora Terezinha de Fátima 88 
Rodrigues disse que há problemas com relação ao horário de funcionamento da biblioteca, que é uma 89 
questão séria para os alunos à noite. A Professora Sylvia Helena disse que estamos com um grande número 90 
de estagiários daí a possibilidade da biblioteca estar funcionando. Se alguém adoecer, a Biblioteca fecha. O 91 
mesmo pode ser considerado para a Segrad da Ponta da Praia. A Professora Regin fala do Capítulo X – Da 92 
manutenção da ordem – art. 67º. – item XIII – “realizar reuniões de caráter estranho” – é muito vago e o 93 
que isto quer dizer. A Daianny entende que é aquilo que foge ao ensino, pesquisa, que não se pode falar 94 
alto, etc... A Professora Regina solicita que o item tenha uma redação melhor. No item XVII do mesmo 95 
artigo, a Professora Regina sugere que a redação seja: “usar os computadores da biblioteca sem 96 
objetivo de pesquisa acadêmica”.  A Professora Regina disse que o restante somente refere-se a 97 
correções ortográficas do texto. Colocado em votação o regimento da Biblioteca, foi aprovado por 98 
unanimidade. A Professora Regina parabenizou a bibliotecária Dainny pelo regulamento e pelo trabalho. 4. 99 
Segurança – Profa. Regina disse que estamos sem serviço de vigilância no campus. (Diadema e São Paulo 100 
também estão sem serviço). Houve um problema com a empresa terceirizada (atraso de salário da empresa 101 
com os vigilantes ), perspectiva de falência da empresa e quebra de contrato com a Unifesp. Estamos 102 
fazendo um contrato emergencial de uma empresa, mas enquanto isto o serviço de vigilância está precário, 103 
vários locais estão sem vigilantes. A partir de agora o Colégio Docas já está sob nossa propriedade e 104 
podemos pensar no uso deste terreno a curto e médio prazo. Foi solicitada a criação de uma comissão de 105 
acompanhamento das medidas de segurança, decisão que foi tomada na assembleia organizada pelos 106 
estudantes. Assim sendo, as categorias devem trazer, na próxima reunião extraordinária, que será realizada 107 
no dia 09 de junho p.f., as indicações de técnicos, estudantes e docentes para compor esta comissão. 5. 108 
Remoção do Professor Dr. Emílio Nolasco Carvalho para acompanhamento de cônjuge – colocado em 109 
votação foi aprovado por unanimidade. 6. Afastamento do país do Prof. Dr. Carlos Eduardo Pinfildi para 110 
realização de estagio pós-doutorado – colocado em votação e aprovado na condição de haver professor 111 
substituto. 7. Indicação de membros das seguintes Comissões: Comissão de Ética Unifesp – 2 112 
representantes docentes (área pesquisa aplicada) – ficou para a reunião do dia 09 de junho; Comissão de 113 
Desenvolvimento Docente (coordenador e membros) - a Câmara de Graduação (CEG) irá indicar e 114 
voltará para a Congregação para ser homologado; Comissão de Avaliação da Unifesp (1 representante 115 
docente) – ficou para a reunião do dia 09 de junho; Comissão local de Implementação 30 horas - a 116 
comissão seria assessora da Congregação que vai analisar as solicitações e informar à Congregação se o 117 
setor cumpre ou não, se é pertinente, se há condições, instrumenta a Congregação para que ela possa 118 
decidir se aprova ou não a solicitação do setor. A comissão deverá ser composta- ficou para a próxima 119 
reunião de 30.06.14; Comissão de Acompanhamento do PD Infra – ficou para a próxima reunião de 09 de 120 
junho de 2014. 8. Apresentação dos Projetos Pedagógicos dos Bacharelados em Engenharia 121 
Ambiental e Portuária e em Engenharia de Petróleo e de Recursos Renováveis – Antes da 122 
apresentação a Professora Regina lembrou que o Prof. Dr. Nildo Alves Batista orientou e participou da 123 
elaboração dos projetos. Todos os docentes do DCMAR estiveram envolvidos – após a apresentação e 124 
discussão dos projetos pelos conselheiros, ambos foram aprovados por unanimidade.  9. Indicação da 125 
Profa. Dra. Maria Chaves Aveiro como vice coordenadora da Câmara de Extensão, conforme decidido 126 
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na reunião da Câmara em 08/05/14 – colocado em votação foi aprovado por unanimidade. 10. Pedido do 127 
Professor Marcelo Roman – colocação e continuidade  de películas escuras nas janelas de salas de 128 
aula da Unidade Central – a decisão ficou para a reunião da Congregação do dia 30 de junho de 2014. 129 
Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto 130 
Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a presente ata. 131 


