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

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
05.02.2015 4 

 5 
Ao quinto dia do mês de fevereiro de 2015, nesta cidade de Santos, à Rua Silva Jardim 6 
136 reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada 7 
Santista/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de 8 
presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina 9 
Celia Spadari, cuja pauta única foi o Orçamento de 2015. A Profa. Dra. Sylvia Helena 10 
Batista apresentou o trabalho feito pelos diretores de Campus, sob orientação da reitoria 11 
(reitora, pró-reitores e ETAGAE) para adequação do orçamento à disponibilidade de 12 
recursos em 2015. Apresentou a proposta de adequação do orçamento do campus BS   13 
elaborada pela direção do campus em conjunto com os técnicos do setor administrativo 14 
(o material audiovisual usado encontra-se em anexo). O  servidor Sr. Eduardo Javarotti 15 
Filho, da Divisão de Controladoria, contribuiu na apresentação dos dados técnicos.  16 
Após as manifestações dos conselheiros, foram aprovadas as adequações sugeridas 17 
para os seguintes contratos: vigilância, limpeza e manutenção; decidiu-se também pela 18 
não renovação do contrato de copeiragem e do contrato de locação do imóvel localizado 19 
na Av. Ana Costa 178,  respeitando-se o tempo necessário para adequação de espaços 20 
nas demais unidades que abriguem os setores administrativos, laboratórios, CECANE e 21 
Serviço Escola de Psicologia. Assim sendo, estes seriam distribuídos nas unidades Ana 22 
Costa 95, Epitácio Pessoa, Silva Jardim e Carvalho de Mendonça, após terem sido 23 
ouvidos os interessados. A Comissão Permanente de Espaço Físico (CEF) deverá 24 
elaborar uma proposta para esta adequação. Sobre o contrato de serviço de transporte 25 
enfatizou-se a importância da manutenção dos ônibus que transportam os alunos para 26 
os locais de atividades do eixo TS e o transporte interunidades que possibilita que os 27 
alunos em atividade em outras unidades possam utilizar o RU no almoço e no jantar. 28 
Considerando a delicadeza do assunto e a importância de se manter as atividades 29 
didáticas, decidiu-se por criar um Grupo de Trabalho para analisar o assunto e elaborar 30 
uma proposta que devera ser encaminhada à congregação até 03 de março de 2015. A 31 
composição do GT foi a seguinte: a vice-diretora, Profa. Dra. Patrícia Poletto; Profa. Dra. 32 
Andrea Jurdi, Coordenadora da Câmara de Ensino de graduacao; Profa. Dra. Rosilda 33 
Mendes, representando o eixo TS; Prof. Dr. Fernando Martins, representando o BICT-34 
Mar; o técnico Rômulo Narciso, fiscal do contrato de transporte; e os representantes 35 
discentes Tainá Exodos e Alexandre Azevedo. Colocado em votação, o conjunto de 36 
medidas foi aprovado com 33 votos a favor e 2 abstenções. Acordou-se que  o grupo 37 
composto pelos Professores Doutores Juarez Furtado, Cristiane Gonçalves, Ronaldo 38 
Christofoletti e Ana Maria Estevão elaborarão nota manifestando a preocupação da 39 
Congregacao com redução das verbas para educação, para ser apresentada ao 40 
CONSU, na próxima quarta-feira. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina 41 
encerrou a reunião do Conselho de Campus/Congregação do Instituto Saúde e 42 
Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a presente ata. 43 
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