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Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de
Santos, à Avenida Ana Costa 95 reuniram-se os senhores membros do Conselho do
Campus Baixada Santista/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP,
com lista de presença assinada por todos os presentes. Inicialmente, a reunião foi presi-
dida pelo Prof. Odair e em seu decorrer assumida pela Professora Dra. Sylvia Helena
Batista.  Inclusão de Pauta: 1.  Abertura de Concurso Público para professor substituto
em Rede e Trabalho em Saúde; 2. Pontos do concurso de livre-docência na área de neu-
robiologia; 3. Abertura de Concurso Público – Educação Física Área: Saúde Mental  (va-
cância aposentadoria da Profa. Ana Dâmaso); 4.Homologação das Indicações de Novos
Representantes para Comissão de Banca de Concurso do Campus Baixada Santista. In-
formes: 1. Aprovação do concurso livre-docência da Professora Veridiana de Ros-
so – Nos dias 27 e 28 de outubro ocorreu o concurso de livre-docência da Profa. Dra.
Veridiana de Rosso. O Prof. Odair registrou suas congratulações à Profa. Veridiana. 2.
Café da manhã na Câmara dos Deputados em Brasília  - aconteceu no dia 07 de ou-
tubro com a presença da Reitora, Soraya Smaili e o Prof. Odair Aguiar Jr., Vice-Diretor
do Campus Baixada Santista. O Prof. Odair informou que o encontro teve como objetivo
apresentar o plano de crescimento da Unifesp – Campus Baixada Santista e conseguir
apoio através de destinação de emendas parlamentares para a instituição.  2.1 – Prof.
Odair registrou pesar pelo falecimento da ex-deputada federal, Maria Lúcia Prandi.  3.
Edital PET Saúde GraduaSUS 2015 – o projeto será elaborado de modo conjunto por
todos os cursos e eixos. E será apresentado dia 30 de novembro. 4. Feira de Ciência e
Tecnologia -  O Prof. Fernando Martins esclareceu detalhes sobre a atuação do depar-
tamento de Ciências do Mar na feira. O Prof. Odair parabenizou o coordenador do Bict-
mar, Prof. Fernando Martins e Prof. Tatiana pela iniciativa. 5. Congresso Olímpico 2016
–  será sediado na cidade de Santos e sua realização ocorrerá entre 21 de agosto de
2016 a 04 de setembro. A Profa. Stella Peccin esclareceu que houve um grande apoio
por parte da Reitora da Unifesp, Profa Soraya Smaili que é a Presidente do ICSEMIS. E
informou que na última semana tiveram a notícia que o Ministério do Esporte apoiará o
Congresso financeiramente. A Profa. Sylvia deixou registrado o agradecimento à Reitoria
e à Profa. Maria José Fernandes, chefe de gabinete pelo apoio contínuo. E informou que
hoje na parte da tarde se reunirá com o Comitê Social e Logístico do ICSEMIS.6. GT
Carvalho de Mendonça – O Prof. Odair informou sobre andamento das instalações do
prédio da Carvalho de Mendonça e Galpão da Maria Máximo. Disse que há 15 dias foi
feita uma mesa técnica junto à Pró-Reitoria de Planejamento para tratar de questões es-
pecificas e estão se ocupando do empenho para as divisórias entre outros. 7. Orçamen-
to – A Profa. Sylvia esclareceu que o Campus recebeu R$ 385 mil reais de uma emenda
parlamentar e mais 100 mil de capital por parte da Reitoria que serão destinados para as
prioridades do Campus: demandas de computadores requeridas por servidores e estu-
dantes e equipamentos de climatização para o prédio da Carvalho de Mendonça. Ainda
esclareceu que livros já estão empenhados. 8. Projetos de Extensão – Semana Unifesp
mostra sua arte ocorrerá entre os dias de 16 a 19/11. A Semana da Consciência Negra
coordenada pela Profa. Renata Gonçalves no período de 16 a 18/11 e Unifesta no dia
18/11. Todos os eventos ocorrerão na Unidade Central – Silva Jardim. A Profa. Mariana
Aveiro ressaltou que as inscrições para a Semana Unifesp Mostra sua Arte estarão aber-
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tas até 30 de outubro. Ordem do dia: 1. Aprovação da ata do dia 24/09 – Em virtude
do envio tardio da ata, os conselheiros optaram por aprová-la na próxima congregação.
2. Abertura de Processo Seletivo Simplificado na área de conhecimento Trabalho em
Saúde.  Continuidade de afastamento do Prof.  Roberto Tykanori  Kinoshita por motivo
prestar assessoria ao Ministério da Saúde. Colocada em votação, foi aprovada. 2. Aber-
tura de Concurso Público – na área de Educação Física/subárea: Saúde Mental por
motivo  de vacância  aposentadoria  da Profa.  Ana Dâmaso.  Colocada em votação foi
aprovada. 3. Lista de Pontos para Abertura de Concurso de Livre Docência - na área
de Neurobiologia da Profa. Milena de Barros Viana. Colocada em votação foi aprovada.
4. Comissão de Bancas Examinadoras de concurso público – Foram indicados a
Profa. Dra. Luciana Maluf e Prof. Dr. Ronaldo Thomatieli pelo Departamento de Biociên-
cias; Prof. Dr. Márcio Yee e Prof. Dr. Rodolfo Scachetti pelo Departamento de Ciências
do Mar; Prof. Dr. Wagner Prado e Profa. Dra. Rosangela Chriguer pelo Departamento de
Ciências do Movimento Humano; Profa. Dra. Tania Scudeller e Profa. Dra. Karina Zihl-
mann pelo Departamento de Gestão e Cuidados em Saúde; Profa. Dra. Carine Regigolo
e Profa. Dra. Raiane Assumpção pelo Departamento de Políticas Públicas e Saúde Cole-
tiva; Profa. Dra. Stella Nicolau e Profa. Dra. Luciana Pezzato pelo Departamento de Saú-
de, Clínica e Instituições e não houve indicação pelo Departamento de Saúde, Educação
e Sociedade – Colocada em votação foi aprovada. 5. Solicitação de Abertura de Pro-
cesso Seletivo Simplificado – por motivo de afastamento do Prof. Bruno Leite Mourato,
cedido para o Ministério da Pesca para ocupar o cargo de coordenador geral de Planeja-
mento e Ordenamento da Pesca Industrial. Área: Recursos Pesqueiros e Engenharia de
Pesca/ Subárea: Engenharia de Pesca. Colocada em votação foi aprovada. 6. Aprova-
ção de Bancas de Concurso - 6.1 Ad Referendum – A) - Banca de Concurso realizada
nos dias 19, 20 e 21/10 sob a Presidência do Prof. Daniel Araki, qual foi suplente da Pro-
fa. Nancy Monteiro.Colocada em votação foi aprovada. A Profa. Sylvia registrou agrade-
cimento ao Prof. Daniel pela disposição. B) Banca de Concurso realizada no dia 20/10
sob a Presidência do Prof. Odair Aguiar Jr. Colocada em votação foi aprovada. C) Banca
de Concurso realizada no dia 19/10 sob presidência do Prof. Ronaldo Thomatielli. Colo-
cada em votação foi aprovada. 6.2 Aprovação de Banca de Concurso – que será reali-
zada dia 06/11 sob a presidência da Profa. Virgínia Junqueira. Colocada em votação foi
aprovada. 7. Afastamento para Pós-doutorado da Profa. Virgínia Junqueira – Perío-
do para realização de 365 dias na Universidade de São Paulo (USP). Colocado em vota-
ção foi aprovado. 7.1 Abertura de Processo Seletivo Simplificado para a ausência da
Profa. Virgínia para pós-doutoramento. Colocada em votação foi aprovada. 8. Anuência
aos pedidos de Flexibilização da Jornada de Trabalho (30 horas) A Profa Sylvia dis-
se que o primeiro projeto que trata da aglutinação de dois setores: o DTI e a Comunica-
ção e um segundo projeto que trata das Secretarias de Ensino dos nossos Departamen-
tos. Os projetos foram analisados separadamente e precisam ser aprovados separada-
mente mas eu gostaria de fazer uma introdução ao tema para que a gente discuta. Con-
tamos aqui com a presença da técnica Daniela Cristina que traz uma experiência impor-
tante da Comissão de 30 horas e pode esclarecer todas as dúvidas dessa Congregação.
Temos também outros colegas técnicos presentes que vão trazer elementos importantes
para a nossa análise para a deliberação da anuência. A anuência foi espaço compartilha-
do da decisão de implementação da política de flexibilização da jornada de 30 horas,
aprovada no Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo. Então aqui
nós não estamos discutindo a política se ela está implantada ou se ela está no período,
conforme o conselho aprovou da experimentação dos estudos. Esse estudo ocorreu e
está ocorrendo em três fases, estamos na última fase e em cada fase nós pedíamos um
projeto apresentado. Por este campus nós tivemos na primeira fase a nossa SEGRAD
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que foi implantada e agora começando a terceira fase e última do piloto para retorno do
Conselho Universitário da avaliação então deliberação e implantação. No cronograma de
implantação das 30 horas na nossa Universidade temos então esses dois conjuntos de
pedido: das Secretarias de Ensino dos Departamentos e da aglutinação do DTI e da Co-
municação.Esse é um processo que ele é formalizado pelos setores, tem a formalidade
de processo, os setores preenchem um formulário, que é nosso conhecido e já foi apre-
sentado pela SEGRAD e esse formulário é encaminhado à Comissão de 30 horas para
análise junto com a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, esta comissão então, emiti o
parecer. E é com essa introdução que as duas propostas da Secretarias de Ensino dos
Departamentos e a aglutinação do DTI e Comunicação chegam até aqui. É importante
perceber que já houve uma análise anterior, não para dizer que não há algo a ser anali-
sado mas para saber que pessoas já se debruçaram sobre essas propostas do ponto de
vista está regendo a flexibilização na nossa Universidade. Nós então, enviamos aos con-
selheiros com os dois fomulários unidos e pedimos a discussão. Imagino que possamos
ter um bom momento de análise, de discussão e tomada de posição sobre a anuência
em nossa Congregação. I) DTI e Comunicação – Profa. Sylvia: Podemos começar pela
aglutinação do setor de Comunicação e DTI? O Rafael Luz que coordena hoje, o nosso
DTI e a Deborah do setor de Comunicação construíram. E instruímos, Rafael que depois
de trocar ideias e ponderações com sua chefia, que é o Diretor Administrativo, Emerson
e Deborah desde o primeiro momento trouxe para nós da Direção como sua chefia ime-
diata. A Profa. Sylvia passou a palavra à Deborah Mendonça. Deborah Mendonça disse
do interessante que as 30 horas vai atender o horário completo. No meu caso que sou
sozinha, principalmente, referente ao site e o e-mails docentes.bs e tadm.bs, a flexibiliza-
ção beneficia a extensão desse serviço por 12 horas ininterruptas. Rafael Luz disse que
a  principal motivação foi tentar contribuir com os serviços contínuos da Universidade. A
gente recebe muita requisição de serviço a partir das 17 horas da secretaria de gradua-
ção da Silva Jardim e da Secretaria da Ponta da Praia e das Bibliotecas. Temos todas
essas demandas por e-mail e muitas vezes temos que atendê-los depois do horário.
Com essa flexibilização de jornada será melhor para atendermos esses setores.  Profa
Sylvia : Vou refazer uma pergunta que fiz numa reunião em relação ao DTI: Como vocês
estão negociando com as outras unidades? Por que aqui estamos tratando da unidade
Silva Jardim e a partir de março teremos a Ana Costa e Carvalho de Mendonça que tam-
bém possuem outros servidores. Rafael Luz disse da questão das 30 horas irá ajudar
muito a gente, vamos conseguir atender todas as Unidades com maior eficiência. Profa.
Sylvia disse que isso indica que não haverá prejuízo das nossas Unidades havendo
uma concentração na Silva Jardim. Isso é importante ressaltar pois teremos a partir de
março, 3 unidades efetivamente, em funcionamento. Prof. Juarez disse que gostaria de
um esclarecimento porque parece que são duas questões. Eu não consigo entender a
junção de dois setores que possuem serviços tão distintos. Um se refere a parte estrutu-
ral e o outro sobre informação. Queria ter um esclarecimento melhor que essa junção se
torne uma parte difícil para implantação da jornada 30 horas.  Profa. Sylvia: Dentre as
possibilidades da implementação da jornada 30 horas se compõe a aglutinação dos se-
tores que possam estar previsto como possibilidade. Setores que não precisam ter o
mesmo objeto mas cuja aglutinação possa trazer benefícios a ambos os objetos de tra-
balho. Isso foi uma parte de quando recebemos a demanda que não é necessário apro-
vação da chefia imediata, vai de cada setor liberar e fazer uma conversa antes dessa so-
licitação. Em especial foram feita e aí fomos estudar e é importante dizer que foi conver-
sado com a Deborah para verificar como ela via essa aglutinação e depois que verifiquei
que estava dentro das possibilidades inclusive na perspectiva de ampliar ações mais
compostas evitando ferir a legislação, como atividades muito distantes sem comunica-
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ção. Foram ótimas as colocações do Professor Juarez.  Deborah Mendonça disse que
tem sim o mesmo objeto mas nem tudo o que eu faço eles fazem e vice-versa, principal-
mente ao que refere a atualização do site. Inclusive em outros campi que possuem o se-
tor de Comunicação, compete ao DTI atualizar as informações no site. E outras coisas
também como gerenciamento dos grupos que são objetos em comum. Rafael Luz disse
que até pra reforçar isso, durante as férias da Deborah nós do DTI ficamos com todas as
suas atividades. Somos nós que alimentamos o site e gerenciamos os grupos. Nós fica-
mos com todo o serviço da Deborah. Toda a parte de e-mail, comunicação e site ficou
em nossa responsabilidade,  portanto o  nosso serviço  é  relacionado ao da Deborah.
Prof. Igor Medeiros disse que na verdade, nós discutimos esse ponto na reunião dos
Departamentos e gostaria de dizer que há várias dúvidas para nós nessa questão da fle-
xibilização das 30 horas: um ponto de foi ressaltado foi nossa atual situação, nós temos
a Giuseppa e a Sueli atendendo todos os cursos, parecem que elas não estão inseridas
e não interesse nessa flexibilização; e o outro ponto foi como fica o atendimento do DTI
com a migração para o prédio da Carvalho de Mendonça, porque atualmente na Ponta
da Praia nós temos a presença da Cíntia do DTI, no período noturno nós estamos total-
mente descobertos. A Sueli e Giuseppa, estão, respectivamente, no período vespertino e
noturno. A nossa preocupação, na verdade, o que foi discutido foi que dentro da situação
atual da instituição que é uma carência e limitação de servidores essa flexibilização. A
respeito da flexibilização o departamento não teve entre nós nenhuma voz discordante e
optamos por uma posição de abstenção. Então a nossa dúvida é essa: Uma vez que nós
migraremos para a Carvalho há vários setores que trabalharão mais perto da gente e
com essa facilidade a flexibilização não venha a nos deixar tão cobertos como as-
sim acreditávamos que íamos ficar conforme o modelo que está sendo proposto. Rafael
Luz disse que a partir das 17h não tem ninguém lá então qualquer problema tem que es-
perar porque só no outro dia será feito o atendimento. Na Silva Jardim nós temos 6 ser-
vidores todos ficam concentrados no horário das 08h às 17h, com a flexibilização conse-
guiremos dispor de 3 servidores em cada horário, da manhã e noite. A Profa. Paula dis-
se que na última reunião o quórum foi bem baixo, só tinha 1 docente e pois isso não con-
seguimos fazer essa discussão. Prof. Juarez disse que os argumentos não foram fortes
o suficiente, acredito que a partir da junção dos setores estaríamos perdendo uma pes-
soa que tem posição estratégica. Profa. Ana Maria Estevão: O departamento de Saú-
de, Educação e Sociedade discutiu e decidiu se abster em relação a questão da flexibili-
zação pois entendemos que essa questão é de interesse dos funcionários e cada um
tem suas necessidades. Nós achamos que não da competência do docente interferir
nessa questão.  Daniela Cristina complementou que na questão de aglutinação refer-
ente ao exemplo de um outro Campus que eu não me lembro bem qual é, teve uma
aglutinação do NAE com a Câmara de Extensão, essa aglutinação é para possibilitar a
ampliação do atendimento. Então o que acontece? Os servidores vão continuar com as
suas responsabilidades mas isso facilita um melhor atendimento. Todos que chegarem
no setor não ficarão sem atendimento e dependendo da demanda conseguem resolver
imediatamente. O intuito é contribuir para todos. Profa. Maria Fernanda falou um pouco
da discussão do Departamento de Gestão e Cuidados em Saúde, na reunião de departa-
mento foi feita uma ampla discussão sobre a flexibilização das Secretarias de Departa-
mento em relação nquanto ao DTI e a Comunicação a gente entende que o piloto nos
possibilita um tempo de exercer e exercitar essa flexibilização, inclusive permitindo pelo
o que a gente entende recuar. É importante que a gente saiba que a gente pode exerci-
tar, recuar e voltar atrás caso não seja possível a flexibilização, inclusive, ressaltando
que o projeto piloto não aconteça nas férias ou recesso para que possamos ter mais ele-
mentos para melhor avaliar. Profa. Sylvia disse que há o período de três meses para que
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seja feita essa experiência e que será avaliado pelos usuários, setor e da chefia. E serão
encaminhadas para Congregação e Conselho Universitário. O Prof. Fernando Kinker –
O departamento de Saúde, Clínica e Instituições não discutimos a questão do DTI e a
Comunicação, mas, somente a das Secretarias,  entretanto,  queria manifestar que eu
acho pela discussão eu entendo o que Juarez disse, pois ficamos em dúvida. A flexibi-
lização para o DTI sim parece ser benéfico mas não tenho tanta certeza assim sobre o
setor de Comunicação. São dois setores de distintos que possuem atividades particu-
lares. A Profa. Flávia Oliveira disse que em relação o departamento de Biociências fez
uma ampla discussão da flexibilização das Secretarias mas nós também  não discuti-
dos a questão da junção do DTI e Comunicação. Por não ter sido debatida, não tenho a
decisão do grupo e desta forma não posso manifestar posicionamento algum em relação
a flexibilização dos setores de DTI e Comunicação. A Profa. Barbara  pediu esclareci-
mento sobre o fluxo do acompanhamento já que é um período de experiência. Após os
três meses de experiência esta avaliação é refeita pelo grupo da Baixada Santista ou
pela Comissão de 30 horas. A secretária  Daniela esclareceu que a Comissão é com-
posta por membros de todos os campi. Nós temos o Presidente,  Adriano de Guarulhos e
o professor Pedro de Osasco que está como Pró-Reitor Adjunto de Administração. O
fluxo estabelecido pelo Conselho Universitário é o seguinte: Projeto Piloto dividido em
três etapas, esta é a terceira e última etapa, cada setor que flexibiliza e cada etapa tem
três tipos de questionário pro antes e depois, um questionário para a chefia, um para os
servidores do setor e outro para o público/usuários. Então antes desse setor entrar no
projeto, o servidor responde um questionário com todos esses personagens. Ao final dos
três meses, os mesmos questionários são aplicados. Nós já realizamos, à pedido do
CONSU um relatório parcial, só da primeira fase. Ao final da terceira etapa, nós teremos
todos os questionários das três etapas, temos que fazer um relatório final para apresen-
tar no CONSU e aí a partir dessa apresentação feita no CONSU vai ser definido ser está
“ok”, se deu certo continua e a partir daí define- se o que vai acontecer pra frente. De-
pois disso fluxo contínuo,  como vai ser estabelecido,  cada setor que tiver preparado

se inscreve a qualquer momento, continuamos fazendo em etapas e isso vai pro
CONSU e aí eu acredito que os diretores tragam para as Congregações. A nossa expec-
tativa é que agora em novembro que a terceira etapa se inicie para fazer novembro,
dezembro e janeiro e em fevereiro fossem concluídas as avaliações para apresentar no
CONSU de março ou abril. Profa. Sylvia: Nós ainda não decidimos uma dinâmica após
a avaliação mas pretendemos construí-lo futuramente. A Profa. Patricia Poletto disse
que tem uma dúvida sobre o período do piloto novembro, dezembro, janeiro. Sabendo
que no mesmo de janeiro temos o recesso, será que teremos dados para analisar corre-
tamente a implementação do piloto? A técnica Daniela Cristina disse que as secretarias
tivemos uma reunião com os chefes de departamento e Direção, essa questão foi levan-
tada o que acontece essa terceira etapa foi antecipada foi uma decisão solicitada pelo
Comando de Greve a Reitora tanto que a segunda etapa alguns setores ainda não
haviam iniciado e mesmo por conta desse acordo tivemos que iniciar a terceira etapa.
Nas últimas semanas eu nao estive nas reunião em São Paulo mas em contato com a
representante de Osasco para divulgar  essa informação.  Acreditamos que iniciar  em
novembro não tenha problema mas acredito que em relação as avaliações possam ser
comprometidas  e  vou  levar  isso  para  Comissão  para  ver  o  que  podemos  fazer.  Se
atrasarmos as avaliações para o final de fevereiro ou março também atrasaremos a ap-
resentação final no CONSU. A Profa. Sylvia afirmou ter comentado essa questão anteri-
ormente e ao final  da reunião pediremos a esta Congregação para expressar  o que
pensa e pediremos prorrogração do prazo a Comissão para ter maior tempo para avali-
ação. Colocada em votação a solicitação da flexibilização da jornada de 30 horas com a
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aglutinação dos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação do Campus Baixa-
da Santista. Os favoráveis ao período do estudo piloto da flexibilização dos setores cita-
dos, por favor, se manifestem. Foram computados 14 votos favoráveis, 5 contrários e 14
abstenções. Essa congregação conferiu sua anuência para a solicitação em questão. II)
Secretarias dos Departamentos: DSCI, DSES, DPPSC, DCMH e DGCS – A Profa. Syl-
via solicitou a Daniela para que detalhasse a situação das Secretarias de Departamento.
Daniela disse que os secretários dos departamentos que ficam na Silva Jardim já havi-
am discutido isso desde a primeira etapa. Em decorrência da saída da secretária Tatiana
e o término do contrato de estágio do estagiário Vinícius e não conseguimos a reposi-
ção,tivemos que dar uma pausa nessa proposta. Teve a segunda etapa e nenhum setor
da Baixada Santista conseguiu entrar no projeto. Com a chegada da secretária Lilian
Farkas que já fazia as 30 horas em Osasco essa discussão foi retomada. Nós do Depar-
tamento já trabalhamos de forma integrada, temos arquivos compartilhados, planilha de
férias compartilhadas, principalmente, para o período de férias ou para emergências. A
intenção com essa proposta é aprimorarmos esse nosso sistema, dessa forma a gente
conseguiria ter um atendimento ininterrupto. Com isso podemos auxiliar os docentes que
tem eventos externos como o pessoal de TS e os docentes do curso de Serviço Social
do noturno. A intenção do grupo é se dividir, cada secretária continuará responsável por
suas atribuições mas a gente consegue compartilhar e dar um atendimento um pouco
melhor. A Reginéa, por exemplo, está sozinha com dois departamentos com a flexibiliza-
ção conseguiremos dar um melhor apoio a ela. Então a ideia é essa, é otimizar a nossa
demanda dentro das 6 horas. Cada um na sua jornada de 6 horas cumprirá suas obriga-
ções e compartilhará mais ainda as atividades. O Felipe não está na flexibilização, ape-
sar de ter se mostrado totalmente à disposição. Ele disse que nunca se negará atender
os outros departamentos mas por questões pessoais e particular do departamento de Bi-
ociências, ele não está participando apesar disso continuaremos com o compartilhamen-
to como fazemos atualmente. Então estão eu, Reginéa, Marcella e a Lilian trabalhando
de forma integrada.  Já existe a predisposição,  se necessário a mudança de horário.
Continuaremos combinando as férias e questão de saúde como consultas e acompanha-
mentos de parentes tentaremos marcar fora do horário de trabalho caso não haja outra
possibilidade a gente nós podemos fazer a trocar de horário uma com a outra.  Profa.
Sylvia pediu a Daniela para comentar a questão das atividades que são realizadas nas
reuniões dos cursos e da Câmara de Extensão. Daniela disse que em relação a Câma-
ra de Extensão a gente tem conversado com a Marcella sobre algumas ações que só ela
faz e a partir de agora ela vai começar a compartilhar com a gente, pra gente poder tam-
bém dar esse atendimento quando ela estiver ausente. Na questão de reuniões de curso
e Câmara de Extensão, nós ainda não definimos como fazer essa substituição em caso
de férias ou em caso de troca de horário porque quando a gente está de férias não há
substituição nas reuniões de curso do nosso departamento, cada um se resolve com seu
chefe de departamento e vê como isso pode ser feito. Então referente essa questão eu
continuo com o curso de Fisioterapia, a Lilian com o de Psicologia e a Marcella com a
Câmara de Extensão. Profa. Sylvia disse é importante frisar o compromisso com a Pro-
fa Mariana sobre a Câmara de Extensão de que a Câmara não ficará descoberta, a Mar-
cella continua como referência da Câmara, o que vai alterado é que se alguma demanda
for solicitada fora do horário da Marcella será assumida por outra pessoa ou dado enca-
minhamento foi assumido um compromisso e registrado por escrito assim, como foi re-
gistrado por escrito a continuidade da atividade das secretarias nas reuniões das comis-
sões de curso. Outro ponto é o caso das atas que estão em atrasos, reconhecem como
algo que pretendem com a implementação da flexibilização solucionar. Acho importante
porque foi fruto da nossa reunião que os docentes assumiram por escrito. Daniela disse
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que em relação as atas a situação não é favorável para a transcrição de ata pois ali não
ficamos em uma sala fechada. A gente fica nas anti-salas das chefias perto do corredor.
Então nossa intenção é após as 17h apesar de existir demanda de atendimento ela é
bem menor ao horário das 08h às 17h, então nosso compromisso é aproveitar essa tran-
quilidade após as 17h para conseguir colocar todas essas atas em dia e também que
não ocorra mais atrasos para isso também a gente já combinou caso uma das servido-
ras que seja no horário da manhã queira fazer uma troca de horário mas a finalidade é
que a gente está aberta a essa possibilidade. A Profa. Patricia Poletto disse que queria
entender um pouco melhor qual a justificativa que a gente tem para que as secretarias
dos departamentos estejam funcionando ininterruptamente, vamos dizer assim. Porque
as secretarias atendem prioritariamente os docentes, e todos os docentes ou a grande
maioria deles são dedicação exclusiva com a jornada de 40 horas então mesmo os do-
centes dos cursos vespertino e noturno, as 40 horas para esses docentes ficam a partir
do horário da tarde pra noite, então a procura desses docentes poderiam ser feitas no
período da tarde. O que me preocupa muita são as atividades que são compartilhadas
na secretaria das reuniões de comissão de curso. Eu estou finalizando agora em dezem-
bro 4 anos na coordenação do curso de Fisioterapia e em 4 anos eu consegui passar
nas reuniões de comissão de curso 3 atas. É muito preocupante porque sempre as atas
dos departamentos têm prioridade enquanto que as atas de curso em segundo plano.
Fica muito desagradável ter que passar a gestão do curso para outro docente e ter que
assumir que conseguimos passar apenas 3 atas. A Profa. Flávia Oliveira fez um escla-
recimento sobre o assunto, foi discutido amplamente junto com a Direção, primeiro em
uma reunião com os chefes de departamento e a Direção e em uma segunda reunião
com as chefias de departamento e os secretários e depois eu trouxe para discutir no de-
partamento. O departamento de Biociências como podem perceber não está nesse con-
texto, eu expliquei na reunião que todos os pontos trazidos como justificativas para flexi-
bilização não contemplavam o departamento de Biociências  totalmente,  somente em
partes. Atualmente no Departamento de Biociências tem grande demanda na elaboração
de formulário de pós-doc, organização dos técnicos de laboratório, formulários de avalia-
ção de assessores ADOC, pedido de professor afiliado e uma série de atividades particu-
lares e específicas do departamento. Além do que o secretário Felipe além dessas ativi-
dades também secretaria a Comissão de Espaço Físico. Num segundo momento foi veri-
ficado que o secretário Felipe não tinha interesse na proposta, ou seja, não estava flexi-
bilizado. Com tudo isso a posição do departamento é de abstenção. O Prof. João Paulo
disse que a mesma questão citada pela Profa. Flávia se encaixa ao Departamento de
Movimento Humana em relação as especificidades. É uma questão muito delicada por-
que o Departamento não concorda com essa maneira de decisão pois acaba sendo per-
sonificada. Pelo que percebemos a principal justificativa foi que o período das 17h às
20h facilitaria para a transcrição das atas, grande parte dos docentes do departamento
não concordaram com esse ponto. Pois de qualquer forma, 2 secretárias permaneceriam
apenas no período da manhã o que não resolveria a questão de forma integral. O segun-
do ponto discutido foi o fato de um dos departamentos estar sem secretária, achamos
que o problema dever resolvido com a reposição dessa vaga. O departamento chegou a
conclusão que com a flexibilização o serviço pioraria. De 14 presentes na reunião do de-
partamento de ciências do movimento 13 foram contrários e 1 absteve-se. Daniela: O ar-
gumento das atas surgiu depois da proposta. E em relação ao contato com os docentes
não seria comprometido pois nos comunicamos de diversas formas: telefone, skype e e-
mail.  Profa. Ana Maria Estevão : Essa questão da personificação é institucional ou não
é. Nós percebemos que isso é escolha do servidor. Uma questão que está sendo escon-
dido é sobre a carência de servidores na para atender a demanda dos departamentos.
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Essa discussão não pode esconder esse dado. Se é uma política institucional não se
pode discutir caso a caso, a coisa tem que ser resolvida num âmbito maior. A Profa. Syl-
via esclareceu que em sua compreensão na forma que as coisas estão caminhando, a
questão da flexibilização é uma política institucional aprovada no Conselho Universitário.
A lei que nos rege diz que se pode mudar de carga horária com perda de vencimento.
Toda essa questão foi objeto de discussão nesse campus há dois anos, tivemos nossos
debates e foi objeto de deliberação do CONSU. Portanto, o que estamos discutindo é a
anuência. Deixo claro que em nenhum momento a Reitoria ou Direção usou a flexibiliza-
ção como modo de mascarar a questão da carência de servidores. Profa. Mariana: pri-
meiramente gostaria de agradecer os cuidados e os esclarecimentos da Profa. Sylvia so-
bre a Câmara de Extensão. E confesso que hoje não condições de posicionar diferente
do voto de abstenção pois não tive tempo hábil para consultar a Câmara. Prof. Igor: A
secretária Giuseppa e Sueli já trabalham de forma compartilhada, porém cada uma em
seu horário. E elas não foram incluída na flexibilização dos 30 horas. O departamento de
Ciências do Mar se mostra contrário a essa questão pois achamos que isso pode gerar
em vez melhorias, precarização do serviço.  Daniela: Devido as nossas unidades esta-
rem distantes umas das outras fica complicado por causa nem todos podem compartilhar
o mesmo espaço físico, que se aplica ao caso da secretária do Departamento de Ciên-
cias do Mar.  Prof. Daniel Bandoni: O que eu pude entender é o que o Felipe mesmo
não tendo aderido a flexibilização, o nome dele consta na composição. Então com isso
peço que seja refeito o documento e excluído o nome dele. Prof. Rogério: No caso do
setor de tecnologia da Informação e secretaria de graduação é uma chefia no período de
8 horas o que não ocorre nas secretarias de departamento. Outra coisa eu não entendo
que seja um setor de compartilhamento pelo contrário é setor que tem muitas especifida-
des. Seja ocorre situações que sejam necessários o compartilhamento de tarefas isso é
exceção e não algo regular. Chegou-se a conclusão que ter 2 pessoas para 5 departa-
mentos por período seria mais enfraquecedor do que contar com a Lilian durante 8 horas
e 1 pessoa cobrindo suas férias. E pra mim o fato de não ter chefia é o fator mais grave
nessa proposta. Prof. Fernando Kinker: Nós do Departamento de Saúde, Clínica e Ins-
tituições fizemos uma discussão e resolvemos nos manifestar favoravelmente a essa
questão, pois acreditamos o trabalho possa ser otimizado com a flexibilização. Eu, pes-
soalmente, gostaria de comentar a diferenciação entre os departamentos, teria achado
mais interessante a proposta ter sido levada primeiro aos departamentos e depois à Di-
reção. Profa. Carla Bertuol: fala em relação aos atrasos da ata. Karla Helene: gostaria
de deixar registrado o agradecimento a Profa. Sylvia e falar de alguns incômodos. A in-
tenção dos 30 horas não é mascarar a carência de servidores, os 30 horas é uma luta
histórica, tem muitas mais a ver com otimizar o trabalho do que precarizar. Os favoráveis
ao período do estudo piloto da flexibilização dos setores citados, por favor, se manifes-
tem. Foram computados 14 votos favoráveis, 7 contrários e 12 abstenções. Essa congre-
gação conferiu sua anuência para a solicitação em questão. Colocada em votação a pro-
posta do Prof. Daniel Bandoni que solicitou a retificação do documento que exclui a se-
cretaria de Biociências da Flexibilização. Foram computados 20 votos favoráveis, 1 con-
trário e 12 abstenções. 9. Aprovação da Revisão Curricular dos Projetos Pedagógi-
cos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia,
Nutrição e Serviço Social   - Profa Patricia Poletto –  A Profa. Patricia Poletto fez um
breve relato histórico sobre o Projeto Político Pedagógico do Campus. Também fez agra-
decimento ao público aos docentes do curso e a todos os que contribuíram para a cons-
trução do projeto pedagógico.Os professores Daniel Bandoni e Carla Bertuol registraram
agradecimento a coordenação da CEG. A Profa. Sylvia parabenizou a CEG e as profes-
soras Rosilda Mendes, Márcia Nagaoka e Cristiane Gonçalves pelo trabalho conjunto.
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Colocado em votação foi aprovado com 1 abstenção. 10.Relação Universidade e Soci-
edade: Construindo uma política para o campus Baixada Santista – Foi feita apre-
sentação de um trecho de um filme chamado o “O Educador e o Diretor de Harmonia”,
qual corroborou para a discussão entre os membros. Chegou-se a conclusão que serão
necessários vários encontros de forma ampliada para o debate do tema proposto.  11.
Pontos de Pauta para Próxima Congregação do mês de novembro – Os itens Regi-
mento da Câmara de Extensão solicitado pela coordenadora da Câmara, Profa. Mariana
Aveiro, realização de intervenção de arte urbana solicitada pelo estudante Gelson R. dos
Santos, alteração no formulário de solicitação de concurso solicitado pela servidora Karla
Nieva e homologação dos novos membros da Comissão de Avaliação de Estágio Proba-
tório (CAEP) e Apresentação do Regimento Geral da Comissão dos Profissionais de LI-
BRAS da Unifesp foram retiradas da pauta atual e serão abordadas na próxima reunião
da Congregação do mês de novembro. Nada mais havendo a discutir, a Professora Syl-
via Helena Batista encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e
Sociedade e eu Adriele da Mota Lisboa lavrei a ata.
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