
Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo

Campus Baixada Santista

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM
25.02.2016

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade
de Santos, à Rua Silva Jardim 136 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, sob a Presidência da Professora
Dra. Sylvia Helena Batista. Retirada da pauta os itens: Instituto de Oncologia e Re-
presentação para Comissão Própria de Avaliação (CPA) Inclusão da pauta – Homo-
logação de Coordenação do Departamento de Ciências do Mar.  Inclusão de Pauta:
Aprovação de 4 vagas docentes. Informes: 1. Discussão sobre Reforma no Estatuto:
A Profa. Sylvia informou que serão realizadas 3 reuniões extraordinárias para a discus-
são da reforma do estatuto nos dias 16, 23 e 30 de março sobre paridade, atribuições
dos Conselhos Centrais e suas constituições. Os representantes das suas categorias de-
vem levar suas posições para o Conselho Universitário  2. Censo dos Servidores da
Unifesp – A Profa. Sylvia informou que dia 31 de março é o prazo final para responder
ao censo e disse de sua obrigatoriedade aos servidores. O servidor que não tiver res-
pondido ao Censo será chamado junto com sua chefia imediata. 3. ICSEMIS – a ser rea-
lizado de 31 de agosto a 04 de setembro. A Profa. Sylvia reforçou a participação da co-
munidade acadêmica com a inserção do ICSEMIS em nosso calendário acadêmico.  4.
Nova Coordenação da CODERE – A Profa. Sylvia informou que o Prof. Dr. Ronaldo
José Torres e a Profa. Dra. Juliana Elaine Perobelli foram eleitos, respectivamente, como
coordenador e vice-coordenadora da Comissão de Destinação de Resíduos. A Profa.
Sylvia agradeceu o trabalho da Profa. Andrezza Andreotti durante sua gestão. 5. Rádio
Comunitária – A Profa. Sylvia informou que o projeto da rádio comunitária, coordenada
pelo Prof. Stéfanis passou a contar na equipe com os servidores Renato Zamarrenho e
Deborah Mendonça para apoio nas atividades de divulgação e implantação do mesmo.
6. Andamento do Projeto Executivo do Bloco 3 – A Profa. Sylvia informou que a etapa
das entrevistas encontra-se na fase final e que após sua finalização, a empresa MHA
apresentará uma proposta aos usuários dos espaços e à Congregação para deliberação.
Até o final de maio  está prevista a entrega do projeto executivo do terreno conhecido
como Docas. A Profa. Sylvia convidou a todos para apreciar o PDInfra disponibilizado na
página do Campus Baixada Santista.  7. Atualização do Espaço Virtual Moodle – A
Profa. Sylvia informou sobre a modernização da plataforma Moodle feita pela Pró-Reito-
ria de Graduação em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e a Secretaria de
Educação à Distância. A Profa. Sylvia pediu aos coordenadores de cursos para que pau-
tem essa informação nas reuniões mensais e fez um apelo a todos os conselheiros para
que divulguem. 8. Programas de Pós-graduação -  A Profa. Sylvia disse da alegria da
implantação dos novos programas de pós-graduação, “Bioprodutos e Bioprocessos” e
“Políticas Públicas e Serviço Social”. Informou também o resultado da pré-aprovação de
Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Ciências do Movimento Humano, para a qual
será feita uma visita no Campus no final de março para verificação presencial de algu-
mas dimensões da avaliação. 9. Bolsa Produtividade – A Profa. Sylvia parabenizou aos
12 contemplados no último edital de Bolsa Produtividade. 10. Edital de Bolsas da Câ-
mara de Extensão – A Profa. Carolina Carvalho informou que em breve haverá a aber-
tura do edital de bolsas de extensão. Disse, também, da discussão institucional sobre a
inclusão de 10% da extensão no currículo dos cursos de Graduação, cujo grupo que
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está discutindo conta com representantes  dos cursos de Psicologia e Ciências do Mar.
11. Câmara de Ensino e Graduação – A Profa. Patricia Poletto informou que no mês de
fevereiro não houve reunião ordinária da Câmara, somente uma reunião extraordinária
ocorrida dia 24 de fevereiro, as deliberações dessa reunião serão abordados no segundo
item da pauta. Ressaltou ainda que na reunião do Conselho de Graduação de fevereiro
foram apresentados e aprovados com louvor os Projetos Políticos Pedagógicos dos Cur-
sos de Saúde do Instituto Saúde e Sociedade. A Profa. Terezinha frisou a necessidade
de atualização dos projetos pedagógicos na página do campus. A Profa. Sylvia deixou
registrado agradecimento às Professoras Patricia Poletto, Andrea Jurdi, Rosilda Mendes,
Marcia Nagaoka e a todos docentes e alunos envolvidos nas oficinas.12. O Prof. Mauri-
cio Lourenção informou que em virtude do corte de bolsas houve o adiamento da saída
do Prof. Marcelo Roman para pós-doutoramento na Dinamarca e desistência da Profa.
Regina Barbosa por causa do declínio de sua bolsa para afastamento do país. O Profes-
sor observou que todo trâmite de desistência está sendo providenciado pelo RH por con-
ta do processo seletivo de substituição. Ordem do dia: 1. Ano Letivo 2016 no Campus
Baixada Santista – Em reunião extraordinária da Câmara de Ensino e Graduação reali-
zada em 24 de fevereiro de 2016, foi discutida e acordada a postergação do ano letivo. A
Profa. Sylvia fez uma descrição detalhada dos impedimentos que levaram ao adiamento
das aulas no Campus Baixada Santista, entre eles estão: reforma do telhado do Edifício
da Rua Carvalho de Mendonça e a falta de espaço para as atividades do curso de Edu-
cação Física causada pela demolição parcial do Saldanha da Gama. Colocada em vota-
ção o adiamento do inicio do semestre letivo do campus Baixada Santista para o dia 21
de março, foi aprovado com 24 favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções.  2. Campanha
Zika Vírus – Os técnicos Karla Helene e Marcelo Crispim fizeram apresentação sobre as
medidas tomadas para o combate e prevenção à Dengue e ao Zika Virus. A Sra. Karla
Helene disse que os trabalhos se intensificaram no ano de 2015 e relacionou as ações
realizadas no campus Baixada Santista: capacitação técnica dos trabalhadores terceiri-
zados pela Prefeitura Municipal de Santos, sinalização de cartazes e folders alusivos,
instalação de redes nos ralos, intensificação das rotinas de limpeza nos ralos entre ou-
tros. A Profa. Sylvia agradeceu à Karla Helene, Marcelo Crispim e a Diretoria Administra-
tiva pelos  esforços empregados nessa questão.3.  Indicação de representante para
compor o Comitê Municipal de Mobilização Contra a Dengue – Biênio 2016/2017 –
Os nomes indicados foram: Marcelo Crispim como titular e Karla Helene como suplente.
Colocada em votação, foi aprovado coma condição de que os coordenadores de curso e
eixos comum devem fazer uma consulta para que seja eleito um membro docente para a
representação nesse comitê. 4. Indicação de um representante do Campus Baixada
Santista para compor a Comissão Eleitoral, incumbida de disciplinar as normas
eleitorais e promover o processo de escolha de membros de que comporão a pri-
meira CISSP ( Comissão Interna de Saúde do Servidor Público) Unifesp – O Prof.
Rodolfo Scachetti indicou o nome da Profa. Dra. Pilar Carolina Villar Laine. Colocada em
votação, foi aprovada com 1 abstenção. 5. Indicação de candidatas para a concessão
de título de Professor Afiliado – O estudante André Lima, por uma questão de ordem,
pediu a suspensão da pauta e consulta a Procuradoria. Colocada em votação obteve 1
voto favorável, 17 contrários e 7 abstenções. A Professora Flávia Oliveira descreveu os
requisitos necessários e que foram adotados pelo Departamento de Biociências para a
concessão do título e disse da excelência no trabalho da Dra. Lívia Assis. A Professora
Flávia Liberman detalhou a atuação da docente Dra. Adriana Barin e a relevância de seu
desempenho para a instituição. Houve momento para esclarecimento de dúvidas. I) Indi-
cação da candidata Livia Assis Garcia do Departamento de Biociências – Colocada
em votação, foi aprovada com 5 abstenções II) Indicação da candidata Adriana Barin
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de Azevedo pela Coordenação do Eixo Trabalho em Saúde – Colocada em votação, foi
aprovada com 5 abstenções. 6. Aprovação da prorrogação do contrato com a Funda-
ção de Apoio à Universidade Federal de São Paulo (150/2014) relativo ao convênio
firmado entre a UNIFESP e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
responsável Prof. Dr. Daniel Bandoni – Colocada em votação, foi aprovada. 7. Pedido
de Prorrogação do convênio referente ao Programa Nacional de Reorientação da
Formação Profissional em Saúde referente ao Pró-PET Saúde coordenado pelas Pro-
fas. Virginia e Viviane - Colocado em votação, foi aprovado com 1 abstenção. 8. Reno-
vação de Convênio do Quiosque de Saúde – coordenado pelo Prof. Ricardo José
Gomes -  Colocada em votação, foi aprovada.  9. Homologação dos Resultados das
Eleições para Coordenações de Curso e Chefia de Departamento – a) Curso de
Psicologia (referendo) –  Foram eleitos os professores Sidnei José Casetto como coor-
denador e Alexandre Henz como Vice-Coordenador. A Profa. Sylvia informou que o do-
cumento com a nova coordenação foi encaminhado ao Conselho de Graduação no dia
1º de fevereiro. E agradeceu aos Professores Carla Bertuol e Mauricio Lourenção pela
intensa dedicação. Colocados em votação, foram homologados os resultados. b) Curso
de Terapia Ocupacional: Foram eleitas as professoras Patricia Leme Borba como coor-
denadora e Marcia Novelli como vice-coordenadora. A Profa. Sylvia registrou agradeci-
mento as Profas. Patricia Poletto e Andrea Jurdi e boas-vindas a nova coordenação. Co-
locados em votação, foram homologados os resultados.  c) Bacharelado Interdiscipli-
nar em Ciência e Tecnologia do Mar (Bict-mar): Foram eleitos os professores Rodolfo
Eduardo Scachetti e Tatiana Martelli Mazzo. A Profa. Sylvia registrou agradecimento aos
Profs. Fernando Martins e Guilherme Henrique P. Filho e deu as boas-vindas a nova co-
ordenação.  Colocados em votação,  foram homologados os  resultados.  d)  Curso de
Educação Física – que terá a coordenação do Prof. Rogério Oliveira até o dia 29 de fe-
vereiro. A Profa. Sylvia disse que não houve inscritos para coordenação do curso, por
isso é necessário a eleição de coordenadores pró-tempore.  A Profa.  Sylvia registrou
agradecimento ao Prof. Rogério Oliveira.  e) Chefia do Departamento de Ciências do
Mar – Foram eleitos os professores Fernando Martins e Gustavo Fonseca. A Profa. Syl-
via registrou agradecimento aos Profs. Sonia Tatumi e Igor Medeiros e deu as boas-vin-
das a nova chefia. Colocados em votação, foram homologados os resultados. 10. Aber-
tura de Processo Seletivo Simplificado – para substituição por motivo de afastamento
de Saúde da Profa. Maria Norma de Oliveira. Colocada em votação, foi aprovado.  11.
Solicitação de Abertura de Concurso Público –  a)   na área de Geociências para o
curso de Ciência do Mar. Colocada em votação, foi aprovada. b) na área de Fisioterapia
Neurofuncional para o Curso de Fisioterapia. Colocada em votação, foi aprovada.  12.
Referendo da composição de Banca Examinadora: para Processo Seletivo Simplifica-
do na área de nutrição realizado dia 17/12/2015 com a presidência da Profa. Veridiana
Vera de Rosso, concurso público na área de Fisioterapia realizado dia 16/12/2015 com a
presidência do Prof. Daniel Araki, Processo Seletivo Simplificado na área de psicologia
realizado no dia 15/12/2015 com presidência do Prof. Maurício Lourenção Garcia, con-
curso público na área de Matemática realizado dia 14/12/2015 com presidência da Profa.
Regina  Célia  Spadari,   concurso  público  na  área  de  economia  realizado  no  dia
03/12/2015 com presidência da Profa. Nancy Ramacciotti, concurso público na área de
Engenharia/Engenharia Civil realizado no dia 07/12/2015 com presidência Profa. Milena
Carlos Vidotto, concurso público na área de Engenharia Naval e Oceânica realizado no
dia 10/12/2015 com presidência da Profa. Regina Claudia Barbosa da Silva, concurso
público na área de Engenharia/Engenharia Mecânica realizado no dia 15/12/2015 com
presidência da Profa. Nancy Ramacciotti. Colocados em votação, foram aprovados. 13.
Pedido de Prorrogação de afastamento da Profa. Maria da Conceição dos Santos
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para Doutorado –  estender afastamento no período de 31 de julho de 2016 a 31 de ju-
lho de 2017 (12 meses)  para conclusão do doutorado e defesa de tese. A Profa. Sylvia
informou que a Profa. Maria foi aprovada na qualificação. Colocado em votação, foi apro-
vado o pedido de prorrogação com 23 votos favoráveis. 14. Vagas Docente – A Profa.
Sylvia disse em decorrência a destinação de 3 vagas para os 6 cursos da área da saúde,
no final de 2012, foi desenvolvida uma lista de prioridades baseadas nas necessidades
da época do campus de vagas docentes. Em reunião com os coordenadores de curso e
eixo comum, a Profa. Sylvia afirmou ter sido acordado por todos o cumprimento dessa
listagem. Nesse sentido, a Profa. Sylvia pediu o referendo da Congregação para abertu-
ra de concurso público para o curso de Nutrição (1 vaga), Terapia Ocupacional (1 vaga),
Serviço Social (1 vaga) e o Eixo comum O ser humano e sua dimensão biológica (1
vaga). Colocada em votação, foi aprovada com 23 votos favoráveis e 1 abstenção. A
Profa. Sylvia disse que no conjunto de vagas recebidas em 1º de fevereiro de 2016 veio
mais uma vaga, totalizando a quantia de 5 vagas. Ainda não foi deliberado o destino da
5ª vaga. A Profa. Sylvia deixou registrado que o Campus tem o compromisso de destinar
6 vagas para a Licenciatura em Psicologia, além de incluir os concursos para as vagas já
liberadas para a área de Ciências do Mar.  Nada mais havendo a discutir, a Professora
Sylvia 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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