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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS / CONSELHO DE CAMPUS,
REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2011
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Aos oito dias do mês de julho do ano dois mil e onze, nesta cidade de Diadema, à Rua Prof. Arthur
Riedel, nº 275, no Anfiteatro da Unidade José de Filippi do Campus Diadema, reuniram-se os
Senhores Conselheiros da Congregação do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas / Conselho do Campus Diadema da UNIFESP, sob a presidência do Prof. Dr.
Douglas Alves Cassiano. Estiveram presentes os conselheiros: Alexandre Keiji Tashima, Ana
Luisa Vietti Bitencourt, Beatriz Cândida Barbosa, Carlos Eduardo Ribeiro, Cláudio Gomes Salles,
Cristiane Reis Martins, Douglas Alves Cassiano, Fábio Ruiz Simões, Graziela Gallego Bianco,
João Miguel de Barros Alexandrino, Liliam Fernandes, Marcelo Nogueira Rossi, Marilena
Aparecida de Souza Rosalen, Patricia Silva Oliveira e Romilda Fernandez Felisbino. Justificaram
ausência: André Luiz Vettore de Oliveira (suplente Karina Ramalho Bortoluci), Etelvino José
Henriques Bechara, Everaldo Dias Amorim (suplente André Aparecido Ramos), Isabel Cristina
Milani (suplente Márcio Roberto Vacilloto), Jean Carla Viana Moura (suplente Norma Shizue
Moriama Iwashita), Marlete Pereira Meira de Assunção (suplente Norberto Sanches Gonçalves),
Mauro Aquiles La Scalea (suplente Diogo de Oliveira Silva), Newton Andreo Filho (suplente
Edimar Cristiano Pereira), Norberto Sanches Gonçalves (suplente Flamínio de Oliveira Rangel),
Virginia Berlanga Campos Junqueira. Acusada falta de Andrea Mariana da Silva, Gerson Cardoso
Klein e Luis Otávio Junqueira - Representantes dos Alunos de Graduação, Fernanda Ferraz Camilo
- Representante do Curso de Pós-Graduação, José Eduardo de Carvalho - Representante do Curso
de Graduação, Marian Ávila de Lima e Dias – Representante da Extensão, Michele Gotelipe de
Souza Corrêa e Murillo Consoli Mecchi – Representantes dos Alunos de Pós-Graduação. Tendo os
senhores conselheiros assinado o livro de presença e, constatando-se quorum com 23 (vinte e três)
presentes o Prof. Douglas iniciou a reunião apresentando a ata da reunião de 25/03/2011 do
Conselho Provisório de Campus que foi aprovada com 4 (quatro) abstenções e com ressalva da
Profa. Karina às linhas 155 a 156, a qual solicitou correção da escrita “aula presencial” para “aula
não presencial”, prosseguiu com a correção à linha 282 com a substituição do verbo “levar” para
“ver”, à linha 288 com a substituição da palavra “influir” por “não influenciar”, à linha 294 com a
substituição da expressão “vai tem que se avisado que vão pedir docentes” para “vão ter que ser
avisados do pedido de novos docentes e vamos dizer se vamos dar ou não depois” e à linha 347
substituição de “supra representado” por “sub-representado”. Profa. Graziela fez ressalva às linhas
13 e 14 onde consta presença da Profa. Kátia Cristina Machado Pellegrino, ausente na referida reunião.
Informe da Diretoria Acadêmica: Prof. Douglas informou que atualmente existem 6 (seis) alunos
fazendo intercâmbio em Universidades Européias, conforme dados da Secretaria Acadêmica e
Assessoria de Assuntos Internacionais e que também recebeu proposta da Prefeitura de Diadema
para intercâmbio na França. Informou que recebeu um comunicado do Comando de Greve dos
Servidores Técnico-Administrativos do Campus Diadema manifestando-se favoravelmente à
paralisação parcial. Em conversa com os representantes observou atitudes bastante amadurecidas e
organizadas e apoio às solicitações de ordem nacional, não paralisando serviços essenciais. Fez
esclarecimentos também quanto à manifestação dos docentes. Informe dos Departamentos:
Departamento de Ciências Exatas e da Terra –Prof. Norberto informou que: a) eleição do novo
chefe e vice-chefe do Setor de Química, com mandato correspondente ao período de 09 de julho de
2011 a 08 de julho de 2013, sendo eles: Chefe Profa. Adriana Karla Cardoso Amorim Reis e ViceChefe Prof. Tiago Luiz Ferreira; b) afastamento do Prof. Teotônio Mendes Pauliquevis Jr. por 59
dias, período de 12 de agosto a 15 de outubro de 2011, para efetuar colaboração na Universidade
Estadual do Amazonas e c) deferimento da solicitação de prestação de serviços de consultoria
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técnica da Profa. Vânia Rodrigues Leite e Silva por 4 (quatro) meses. Profa. Graziela acrescentou a
informação, com referência à fala do Prof. Douglas, que se tratam de 2 (dois) Projetos de Lei: PL
22 – Plano de Carreira Docente e PL 549 – Congelamento de Salário e solicitou a inclusão de pauta
sobre a Moção de Repúdio. Prof. Douglas leu a moção de repúdio aos Projetos de Lei apresentada
pelos representantes dos Professores Adjuntos e passou à votação para a inclusão de pauta,
aprovada por unanimidade. Procedeu da mesma maneira com relação à votação para a aprovação
do texto e o envio da moção ao ANDES – SN (Associação Nacional de Docentes do Ensino
Superior – Sindicato Nacional) e ao Magnífico Reitor Dr. Walter Manna Albertoni, aprovados
igualmente por unanimidade. Profa. Graziela solicitou nova proposta de inclusão de pauta para
criação de um Grupo de Discussão do regulamento da Congregação. Prof. Douglas procedeu com a
votação para inclusão da referida pauta, não havendo votos contrários, foi aprovada por
unanimidade e solicitou a manifestação de interesse dos conselheiros em compor o grupo, que
ficou assim composto e aprovado em votação por unanimidade: Profa. Graziela, Sr. Cláudio Salles,
Profa. Karina Bortoluci (Prof. André), Profa. Romilda, Prof. Alexandre Tashima, Prof. Diogo, Sra.
Norma e Prof. Edimar. Apresentação da Diretoria Administrativa: Dra. Beatriz fez a
apresentação dos processos administrativos que estavam em andamento no campus,
disponibilizando à todos os presentes material impresso. Apresentou as unidades que compõem o
Campus Diadema e suas especificidades, descrevendo os Departamentos e a distribuição geral dos
servidores técnico-administrativos por Diretoria, bem como responsáveis e respectivos contatos.
Prof. Douglas respondeu aos questionamentos com relação às salas de aula informando que estão
previstas 15 (quinze) salas e 1 (uma) destinada à Secretaria Acadêmica para o 1º semestre de 2012
e orientou à Pós-Graduação que mantivesse contato com a Secretaria Acadêmica e encaminhasse o
mapeamento das necessidades, objetivando a distribuição e melhor uso do espaço. Confirmou a
continuidade das Unidades Antonio Doll e Manoel da Nóbrega até que as obras do Conforja e
Morungaba tenham sido finalizadas. Acrescentou a informação da nomenclatura das Unidades, até
o momento, a saber: Antonio Doll, Manoel da Nóbrega, José de Filippi, Conceição e São Nicolau.
Profa. Romilda questionou a distribuição de secretárias para as Comissões de Curso e a
problemática das atas atrasadas. Profa. Marilena informou que a orientação da Prograd é que cada
TAE cuide de um curso, porém entre as funções, não consta fazer ata. Atualmente cada TAE do
Campus Diadema cuida de 2 (dois) Cursos, sendo que uma cuida de 3 Cursos, ocasionando
sobrecarga e que a distribuição foi realizada entre as mesmas, no passado. Prof. Douglas
mencionou o déficit de servidores e o ônus da universidade em construção, enfatizando todo o
trabalho realizado para resolução desta questão. Prof. Flamínio registrou a necessidade de uma
TAE para apoiar o Curso e a falta de subsídios para implantação do mesmo. Prof. Alexandre
Tashima corroborou com Prof. Flamínio quanto à necessidade de secretariar os cursos e
acrescentou que tem feito as atas. Profa. Liliam questionou sobre o número de estagiários e a
possibilidade de disponibilizar uma ou duas estagiárias para contribuir com a Pós-Graduação. Dra.
Beatriz informou sobre a porcentagem que o campus pode requisitar e iria verificar a possibilidade
de aumentar este percentual. Finalizou a apresentação destacando a disparidade entre o contingente
de trabalho e o déficit de servidores. Profa. Marilena enfatizou que muitos servidores têm
contribuído além das suas atribuições para o bom andamento do campus. Prof. João Alexandrino
perguntou sobre o planejamento de ocupação de espaços e a possibilidade de aguardar por 5
(cinco) ou 6 (seis) anos por espaço. Prof. Douglas informou que atualmente o que há de concreto
hoje é um planejamento de área média 30 m2 por docente e que a ocupação tem sido feita
atualmente pelo tipo de atividade, podendo no futuro ser planejado por áreas afins, por
produtividade ou outros critérios. Acrescentou novamente que a problemática da distribuição de
espaços está vinculada ao ônus de uma universidade em construção e que requer uma colaboração
maior dos docentes em dividir espaço com os novos professores, sempre que possível. Profa.
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Karina esclareceu que o departamento está fazendo um levantamento por atividade didática,
atividade administrativa e produção, mas esses critérios não fazem parte da distribuição de espaço
nesse momento. Prof. Douglas esclareceu ao Prof. Marcelo Rossi sobre a modalidade de serviço
contratada para realização do projeto executivo da obra do Morungaba e as falhas apontadas que
ainda estão sendo resolvidas, bem como o trabalho intenso demandado pelas características da área
de preservação. A solução encontrada foi disponibilizar outro espaço para continuidade ao
planejamento e a execução das obras no Conforja deve ser finalizada antes do Morungaba. Dra.
Beatriz sugeriu a criação de uma proposta para celeridade na contratação dos técnicos. Prof.
Douglas pediu à Dra. Beatriz um levantamento mais consistente, comparativo com a tabela Reuni,
dentro das necessidades reais de cada área. O Prof. Douglas encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos. Para constar, eu Simone Aparecida Gonçalves Ramos, secretária, lavrei a
presente ata que depois de aprovada será assinada por mim e pelo Prof. Dr. Douglas Alves
Cassiano.

Prof. Dr. Douglas Alves Cassiano
Vice-Diretor Acadêmico
UNIFESP Campus Diadema

Simone Aparecida Gonçalves Ramos
Secretária da Congregação
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