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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
AMBIENTAIS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS / CONSELHO DE CAMPUS,
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2011
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Aos nove dias do mês de setembro 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 de Campus da UNIFESP Campus Diadema, sob a presidência da Profª.
Dra. Virginia Berlanga Campos Junqueira. Estiveram presentes os conselheiros: Marlete Pereira
Meira de Assunção, André Luiz Vettore de Oliveira, Ana Luisa Vietti Bitencourt, Newton Andreo
Filho, Jean Carla Viana Moura, Marian Ávila de Lima e Dias, Mauro Aquiles La Scalea, Romilda
Fernandez Felisbino, Cristiane Reis Martins, José Eduardo de Carvalho, Fábio Ruiz Simões,
Graziela Gallego Bianco, Cláudio Gomes Salles, Everaldo Dias Amorim, Patrícia Silva Oliveira,
Fábio Perazzo (suplente - representando o Prof. Dr. Alexandre Keiji Tashima), Douglas Alves
Cassiano, Liliam Fernandes, Luis Otávio Junqueira, Marcelo Nogueira Rossi, Flamínio de Oliveira
Rangel (suplente – representante do Prof. Dr. Norberto Sanches Gonçalves), Norma Shizue
Moriama Iwashita (suplente – representando a servidora Isabel Cristina Milani), Nadja S.
Magalhães (suplente – representando o Prof. Dr. João Miguel B. Alexandrino), Sandra Pinto de
Freitas. Convidados: Profa. Dra. Maria de Lourdes M. de Almeida, Profa. Dra. Gleice Margarete S.
Conceição, a Profa. Dra. Cláudia Regina Passareli e a Profa. Dra. Márcia Aparecida Jacomini.
Ausência dos membros: Alexandre Keiji Tashima – Representante dos Profs. Associados e
Adjuntos; Etelvino José H. Bechara – Professor Titular, Gerson C. Klein – Aluno de Graduação,
João Miguel B. Alexandrino – Representante dos Profs. Associados e Adjuntos, Carlos Eduardo
Ribeiro – Representante Coordenador do NAE, Norberto Sanches Gonçalves - Representante dos
Profs. Associados e Adjuntos, Fernanda Ferraz Camilo – Vice-Coordenadora do Programa de PósGraduação em Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade, Isabel Cristina Milani – Representante
dos Servidores Técnicos Administrativos, Marilena Ap. Souza Rosalen – Vice-Coordenadora do
Curso de Licenciatura Plena em Ciências, Andréa Mariana da Silva - Representante dos Alunos de
Graduação, Michele G. de Souza Corrêa - Aluna de Pós-Graduação e Murillo Consoli Mecchi Aluno de Pós-Graduação. Tendo os senhores conselheiros assinado o livro de presença e,
constatando-se quorum com 25 (vinte e cinco) presentes, Profª. Virgínia iniciou a reunião com os
seguintes INFORMES: 1) Diretoria Acadêmica: informou sobre a abertura do evento do EDEC,
realizada ontem – 08/09/11, que discutiu a divulgação da Ciência no Ensino Fundamental e Médio,
bem como as diretrizes para os cursos de licenciatura. Informou, também, que a Capes lançou um
programa chamado Iniciação Científica Júnior, que oferece de bolsas de estudo para alunos a partir
da 8ª. Série do Ensino Fundamental, cujo objetivo é familiarizar o aluno com o ensino das
Ciências. 2) Apresentação dos informes dos GTs: a) GT Creche: A Profa. Dra. Márcia Ap.
Jacomini informou que em maio do ano de 2010 participou de uma reunião que discutiu a
implantação de uma creche na Unifesp de Diadema e que foram feitas algumas visitas às creches
de algumas universidades, bem como às creches da rede municipal de ensino. Informou, também,
que a proposta inicial era a de instalar uma creche na Unidade do Conforja, porém, devido ao
barulho, foi descartada a possibilidade. Posteriormente foi iniciada uma discussão com a Secretaria
Municipal de Educação a fim de obter o apoio da prefeitura em atender, não somente filhos dos
funcionários da universidade, mas também a toda a comunidade, visto que a carência de creches
que atendam crianças de 0 a 3 anos é grande. A proposta entregue à prefeitura de Diadema foi
aceita, porém, será preciso, primeiramente, viabilizar o local para a instalação da creche e, a partir
disso, retomar as discussões. b) GT Biblioteca. A Profa. Dra. Gleice Margarete apresentou o
regulamento para o uso da biblioteca e informou que há um documento para recebimento de
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doação de livros. Apresentou a sistematização da compra de livros para os Cursos de Graduação, a
estimativa para o acervo da biblioteca até o ano de 2015, os problemas relacionados ao espaço
físico na biblioteca para o armazenamento dos livros, tanto na Unidade Manuel da Nóbrega quanto
na Unidade do Conforja. A Profa. Dra. Virgínia esclareceu que a Comissão já foi orientada a
montar um projeto que atenda às necessidades para o funcionamento da biblioteca e sugeriu à
Comissão de apoio à Biblioteca que fizesse pesquisas a outras bibliotecas e trouxesse propostas. A
Profa. Dra. Gleice solicitou oportunidade, nas próximas reuniões da Congregação, para que possam
ser discutidos os problemas relacionados à falta de espaço na biblioteca e propôs que as salas
laterais pudessem ser anexadas para uso, provisoriamente. Comunicou que, no mês de setembro,
será dado início à compra de livros para o próximo ano, irá tentar viabilizar a compra de livros pela
internet e que, em breve, será aprovado o regimento interno da Comissão de Biblioteca. Em relação
aos regimentos, a Profa. Dra. Virgínia solicitou que todos os regimentos e regulamentos de
qualquer departamento da universidade fossem disponibilizados para consulta pública na página da
Unifesp. c) GT de Planejamento e Gestão: A Profa Dra. Virgínia comunicou a todos que o GT de
Planejamento e Gestão foi extinto e suas tarefas foram divididas entre outros GTs. d) GT
Regimento Interno: A Profa. Dra. Laura comunicou que o Regimento Geral da universidade já foi
votado no Conselho Universitário, porém, está na procuradoria. Comunicou também que, logo que
este for finalizado, o GT começará a trabalhar no Regimento Interno do Campus. e) GT Colégio
Técnico: O Prof. Dr. Mauro Scalea apresentou os membros que fazem parte do Grupo de Trabalho
e informou os pontos que já foram definidos em relação ao projeto. Dentre eles destacam-se a
quantidade de 50 alunos ingressantes, sendo 25 por turma; o Curso Técnico em Química será
integrado ao Ensino Médio, contará com um processo seletivo único e terá a duração de 3(três)
anos. f) SubGT Laboratórios de Pesquisa José de Filippi: O Prof. Dr. Douglas informou que
haverá eleição para a formação de uma Comissão que irá coordenar os trabalhos referentes ao
SubGT Laboratórios de Pesquisa, bem como a elaboração de suas normas. Informou ainda que a
composição dos membros da Comissão estará disponível para consulta, podendo esta voltar à
reunião da Congregação para deliberação. A Profa. Dra. Virgínia lembrou a todos que irá solicitar
ao GT Distribuição de Espaço que comece a discutir a elaboração de normas para a utilização dos
laboratórios de pesquisa do Campus. A Profa. Dra. Lilian salientou que, com a elaboração das
normas, juntamente com a composição efetiva dos membros, poderão chegar até a elaboração final
do regimento. g) Comissão de Resíduos: A Profa. Dra. Virgínia solicitou à Comissão que
colocasse seu regimento em consulta pública, a fim de que esta iniciativa possibilite sugestões de
melhora. A Profa. Dra. Maria de Lourdes informou que em 2008 houve a primeira tentativa de
reunir um grupo que pudesse tratar dos resíduos químicos e biológicos gerados no Campus; em
2009 a professora propôs um curso de “Gerenciamento de Resíduos Químicos de Laboratório” na
Unidade Florestan Fernandes, que contou com a orientação de um especialista no assunto; em 2010
foi dado início às discussões e redação do Regimento Interno da Comissão de Resíduos Químicos e
Biológicos, que já está pronto e será disponibilizado para consulta pública na página da Unifesp;
em 2011 foi solicitado pelo Prof. Dr. Newton um plano de gerenciamento dos resíduos para as
Unidades, que já foi feito de forma geral, com adaptações para as Unidades José de Filippi,
Morungaba e Conceição. Em seguida a Profa. Maria de Lourdes apresentou a composição da
Comissão de Resíduos Químicos e Biológicos, na qual é coordenadora e informou a situação atual
dos resíduos químicos da Unidade José de Filippi. Informou que será necessária uma reforma ou
um novo espaço para a acomodação desses resíduos. Informou ainda, que já foi solicitada a
contratação de uma empresa terceirizada que cuide do recolhimento destes. Há também a
possibilidade de estabelecer um contrato com a Prefeitura de Diadema, para que o departamento de
limpeza pública possa recolher os resíduos biológicos junto com os resíduos que eles já recolhem
na UBS da região. Para tanto, a prefeitura exige um documento de licença, expedido pela
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Vigilância Sanitária. A Profa. Maria de Lourdes comunicou ainda, que a CRQB não irá receber
mais resíduos dos laboratórios de pesquisa enquanto não forem retirados os já existentes no local.
Por fim, informou que será apresentada uma palestra de conscientização e de tratamento de
resíduos aos docentes e a criação do cadastro dos geradores de resíduos do Campus. O Prof. Dr.
Douglas parabenizou o trabalho da Comissão de Resíduos e se dispôs a organizar um espaço
provisório para a acomodação do material. 2) Informe dos Departamentos: A Profa. Dra. Marlete
informou os nomes dos docentes que se filiaram ao Departamento de Ciências Exatas e da Terra,
no setor de Educação em Ciências - os docentes: Evaldo Oliveira Filho, Gleiciane da Silva Aragão
e Maria Beatriz Rossi; no setor de Engenharia - os docentes: Igor Tadeu Lazarotto e Patrícia
Martins; no setor de Ciências Farmacêuticas - o docente: Paulo Cesar Pires Rosa e no setor de
Química - o docente: Cristiano Raminelli. O Prof. Dr. André informou que surgiu uma discussão
no departamento de Ciências Biológicas e por isso consultou o departamento de Recursos
Humanos da Universidade, para saber se o docente que leciona esporadicamente uma ou duas
vezes por semana no período noturno e que não alterou seu contrato de trabalho, que geralmente
era das 08h00 às 18h00, estaria respaldado pela Lei e foi informado pela Sra. Gláucia Assunção,
Diretora de Recursos Humanos, de que o docente nesta situação não estaria coberto caso ocorresse
algum acidente, sugerindo, então, que todos os docentes que se encontravam nesta situação
informassem semestralmente ao Setor de Recursos Humanos sobre seus horários de trabalho para
que possam ter o respaldo legal. 3) Diretoria Administrativa: A Diretora Administrativa Sandra
observou que algumas solicitações de transporte da empresa Santo Inácio não estavam previstas,
portanto, estão sendo priorizados os casos de disciplinas que não estavam previstos. 4) Análise dos
números de demanda docente apresentados no documento “Expansão II – Primeira Etapa:
Consolidação dos cursos no Campus Diadema: A Profa. Dra. Virgínia informou que o Prof. Dr.
Newton fez a análise do documento, juntamente com a colaboração da Profa. Dra. Ana Luísa e a
Profa. Dra. Romilda Fernández. O Prof. Dr. Newton esclareceu que foi feita a recontagem e análise
dos documentos que estavam disponíveis na Diretoria Acadêmica para a solicitação de vagas
docentes , das quais, 10(dez) vagas são para o setor de Física e Matemática; 11(onze) vagas para o
setor de Ciências Farmacêuticas; 12(doze) vagas para o setor de Engenharia; 2(duas) vagas para o
setor de Fisiologia e Farmacologia; 4(quatro) vagas para o setor de Ecologia e Biologia Evolutiva;
14(quatorze) vagas para Ciências Ambientais; 2(duas) vagas para Microbiologia, Imunologia e
Parasitologia; 4(quatro) vagas para o setor de Biologia Celular a Molecular; 28(vinte e oito) vagas
para o curso de Licenciatura em Ciências e 5(cinco) vagas para o setor de Química e Química
Industrial, num total de 92 vagas. O Prof. Dr. André Vettore pediu esclarecimentos quanto ao
recebimento de documentos fora do período estipulado para entrega. A Profa. Marlete esclareceu
que os Setores de Química, Geociências e Educação em Ciências não encaminharam os pedidos de
vagas em resposta a carta Pró-Reitor de Graduação Prof. Miguel Jorge encaminhada pela Diretoria
Acadêmica no dia 22/12/2010. Solicitou aos membros da Congregação/Conselho de Campus que o
pedido dos Coordenadores de Curso encaminhados para a discussão das 55 vagas do REUNI
fossem considerados no pedido de demanda de vaga. A Profa. Dra. Virgínia esclareceu que o
documento que o Prof. Dr. André se refere possuía a mesma data de envio dos documentos dos
demais setores. Em seguida a Profa. Virgínia colocou em votação a inclusão do pedido de demanda
de vaga do setor de Química, que já havia sido aprovada ad referendum. A aprovação do
documento foi aceita por unanimidade. 5) CD’s e FG’s do Campus Diadema: A Profa. Dra.
Virgínia informou que as funções de direção são gratificadas e que as funções 1 e 2 são destinadas
à área acadêmica. Informou, também, que os diretores acadêmicos e administrativos recebem um
adicional por cargo de direção. Comunicou ainda, que foi feito um pedido do número de CD’s e
FG’s para os responsáveis pelos setores de compras, materiais, contratos e convênios,
controladoria, protocolo, recursos humanos e informática e aceitou em colocar um FG para os
Rua Prof. Arthur Ridel, 275 - Bairro Eldorado - Diadema-SP - CEP: 09972-270
Tel.:+55 11 3319-3300 Fax: 4043-6428

Universidade Federal de São Paulo
Campus Diadema
Congregação do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Vice-Chefes de Departamento e, possivelmente, para a Secretaria de Pós-Graduação.Informou
ainda, que há uma grande possibilidade de haver um terceiro Chefe de Departamento em um setor,
possivelmente na área de Química e Ciências Farmacêuticas. ORDEM DO DIA: 1) Sessões
Solenes dos Colegiados - uso de Beca: A Profa. Dra. Virgínia comunicou que há um pedido da
reitoria que o Campus decida se irá comparecer às Sessões Solenes do Campus e se quer ou não
usar beca. A Congregação optou por reunir os setores para discutir o assunto e, por ora, adiar a
decisão. 2) Aprovação do Projeto do Curso de Geologia: A Profa. Dra. Virgínia convidou a
Profa. Dra. Cláudia Passareli para apresentar o projeto referente ao curso de Geologia. A Profa.
Dra. Cláudia esclareceu que este será um curso de graduação plena – bacharelado, período integral,
ingresso anual, cujo regime de matrícula deverá ser semestral, terá duração de 5(cinco) anos, com
carga horária de aproximadamente 5.046 e composto por 40 alunos. O curso visa o estudo do
planeta Terra, desde sua formação até os dias atuais. Sua formação irá abranger quatro vertentes de
trabalho, sendo elas: Geologia Econômica, Hidrogeologia, Geologia de Engenharia e Geologia de
Petróleo. Salientou que o Brasil pretende investir bastante na área geológica e precisará contar com
profissionais capacitados. Apresentou o conteúdo do curso, sua grade curricular, carga horária, bem
como sua infra-estrutura, laboratórios instalados e laboratórios planejados, contratação de técnicos
e docentes e, em seguida, expôs possíveis resultados e benefícios técnico-científicos obtidos com a
implantação do curso. Ressaltou que o setor da PETROBRAS, responsável pelo vínculo da
empresa com o meio acadêmico, recebeu a notícia do novo Curso de Geologia-UNIFESP de forma
bastante positiva e ofereceu parceria na implantação da infraestrutura através de recursos
financeiros para a construção de prédios e laboratórios. Informou também, a estimativa de gastos
para a implantação do curso, em 23.347.700,00. O Prof. Dr. Mauro Scalea sugeriu atenção especial
quanto à carga horária mínima, a fim de evitar transtornos motivados por algo que o aluno curse
além do previsto. A Profa. Dra. Graziela enfatizou que o GT do Curso de Geologia deveria ficar
atendo às regras e metas do REUNI, já que a relação professor/aluno (RAP) é de 12 por 1,
enquanto o curso apresenta uma relação de 6 por 1. Ponderou que se um curso trabalhar com uma
relação menor que 12 por 1, outro curso da Instituição terá que trabalhar com uma relação maior, o
que poderá trazer prejuízo à implantação de outros cursos. O Prof. Dr. José Eduardo perguntou se o
curso de Geologia prevê a realização de Atividades Complementares e de Extensão. A Prof. Dra.
Cláudia esclareceu que este item foi discutido, porém, não consta especificação no projeto. A
Profa. Dra. Romilda perguntou se o curso fará parte do Ciclo Básico e a Profa. Dra. Claudia
afirmou que, a princípio, não há intenção em fazê-lo. Em virtude de diversos questionamentos
referentes ao apoio financeiro que a Unifesp irá receber da empresa Petrobras, a Profa. Dra.
Virgínia deixou claro que a implantação do Curso de Geologia depende do compromisso
estabelecido com o Ministério da Educação (MEC). Salientou ainda, que o curso só irá funcionar
se houver infraestrutura adequada. A Profa. Dra. Virgínia propôs ainda, uma futura discussão
acerca da incorporação ou não do Ciclo Básico no primeiro ano do curso. Em seguida o mérito da
proposta para o Curso de Geologia no Campus de Diadema foi aprovado por unanimidade.
Entretanto, o formato deste curso deverá ser apresentado em uma próxima reunião da Congregação
para que este curso seja definitivamente aprovado. 3) Compra da casa situada à Rua Prof.
Arthur Riedel, n° 171: Foi aprovada por unanimidade a compra da casa situada ao lado da
Unidade José de Filippi. A Profa. Dra. Virgínia informou que, após a compra, será iniciado o
processo de reforma e de instalação de uma parte da Administração do Campus. 4) Vagas
urgentes para os cursos de Ciências Ambientais e Licenciatura Plena em Ciências: A Profa.
Dra.Virgínia informou que recebeu da Câmara Técnica de Graduação uma proposta de discussão
sobre as vagas urgentes, de forma que não inviabilizasse o Curso de Ciências Ambientais e
Licenciatura Plena em Ciências. Tal proposta recomendava 5 (cinco) vagas para Ciências
Ambientais e 8 (oito) vagas para o Curso de Licenciatura Plena em Ciências, dentre as
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55(cinquenta e cinco) vagas da contratação de Professores Substitutos. O Prof. Dr. André pediu
esclarecimento para saber se estas vagas seriam as mesmas que estavam no documento feito pelos
departamentos e que contemplava um todo para o destino destas 55(cinquenta e cinco) vagas. Disse
ainda que, ao aprovar essas vagas, que entendia serem pertinentes, estariam aumentando o
problema ao invés de resolvê-lo. A Profa. Dra. Virgínia disse que as docentes Profa. Dra. Marilena
e Profa. Dra. Ana Luísa coordenadoras dos cursos explanaram sobre o que era urgente e que na
próxima reunião mostrariam a tabela de carga horária dos docentes deste campus para que ficasse
claro para todos. O Prof. Dr. André disse que uma das vagas votadas agora foi a que inviabilizou
todo o trabalho feito pelo departamento e que naquele dia a referida vaga era absurda e agora era
imprescindível que se aprovasse. O Prof. Dr. Fábio Simões disse, em resposta ao Prof. Dr. André,
que as vagas mencionadas naquela fatídica reunião dos departamentos, no documento constavam a
vaga e a UC com 72 horas e no presente momento, por exemplo, aparecia com 290 horas. A Profa.
Dra. Marlete pediu esclarecimentos a Profa. Ana Luisa em relação à ausência da UC de Gestão
Ambiental para o Curso de Química Industrial que não constou da lista do pedido de vaga para a
UC de Legislação Ambiental e Políticas Públicas. Profa. Dra. Ana Luisa confirmou que faltou
incluir no documento as unidades curriculares do Curso de Química Industrial noturno e que este
profissional atuará igualmente nestas unidades. A Profa. Dra. Marlete indagou sobre quais as UCs
da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Ciências será contemplada para as áreas de Física
e Matemática. Salientou que esperava um pedido do Curso de Licenciatura no mesmo
detalhamento apresentado pelo Curso de Ciências Ambientais.O Prof. André esclareceu ao Prof.
Fabio Simões que no documento constava ecologia 72 horas e em baixo estava especificado que o
docente também participaria de outras UC’s não estava informado apenas 72 horas. Em seguida a
Profa. Dra. Virgínia solicitou que fosse votado o documento da Câmara Técnica de Graduação que
propunha a contratação de professores substitutos, cuja dedicação não seria exclusiva. A solicitação
foi aprovada com 4(quatro) abstenções. 5) Consolidação do processo de expansão: De acordo
com que foi detalhado no item 4 dos informes, a consolidação do processo de expansão foi
aprovada por unanimidade. 6) Transformação de 2 vagas de Professor Equivalente Adjunto
para Professor Titular: A Profa. Dra. Virgínia leu a carta endereçada ao Magnífico Reitor da
UNIFESP, solicitando a transformação de duas vagas de Professor Adjunto equivalente em
Professor Titular, sendo elas remanescentes do Processo de Expansão I, cujos códigos são 614060 Prof. Dr. Sandro Guedes (Unicamp) e 239230 – Prof. Dr. Daniel Sherer (Piracicaba) - Física e
Biologia Molecular, respectivamente. A Profa. Dra. Virgínia comunicou que a proposta seria fazer
a abertura de concursos nessas duas áreas, que eram de grande importância para a consolidação do
Campus no que se diz respeito aos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, considerando, inclusive,
que a experiência comprovada de Livre Docência era de importância fundamental no processo de
implantação de novas linhas de pesquisa, bem como a organização desses grupos. A Profa. Dra.
Virgínia salientou que este processo de transformação contava com o apoio da Reitoria da
UNIFESP, na intenção de construir novos projetos, bem como apoiar os atuais. A Profa. Virgínia
esclareceu que com a aprovação de um professor adjunto do Campus em um concurso de titular, a
vaga de professor adjunto permanece no Campus. A Profa. Dra. Nadja solicitou esclarecimento
quanto à vaga de Titular perguntando se eles já teriam uma área. A Profa. Dra. Virgínia disse que
obedeceria ao mesmo critério anterior de manter as vagas nas áreas, ou seja, a vaga do Prof. Sandro
era da Física e a vaga do Prof. Daniel Sherer era de Biologia Molecular. Disse ainda, que checou
justamente para que não houvesse confusão e que, inclusive, havia um pedido de docente para
Biologia Molecular. O Prof. Dr. André Vettore questionou se nesse momento, em que não havia
docentes, seria oportuno utilizar essas vagas para contratação de docentes Titulares, pois seria
interessante ter adjunto para dar conta da demanda. A Profa. Virgínia disse que essa contratação
seria uma discussão ampla para uma consolidação do Campus. O Prof. Dr. André sugeriu que a
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Profa. Virgínia esperasse um pouco mais para dar a oportunidade aos docentes do Campus de
concorrem a esta vaga de Titular, pois no Campus, neste momento, poucos docentes poderiam
concorrer à vaga de Professor Titular. A Profa Virgínia complementou dizendo que havia somente
um docente que poderia concorrer, mas que docentes de outros Campi ou outras universidades
poderiam concorrer à vaga. A Profa. Dra Cristiane Reis perguntou qual seria a outra maneira de se
conseguir vagas de Titulares para o Campus. A Profa. Dra. Virginia informou que deveria ser
pedido ao MEC, porém a primeira etapa seria transformar vaga de professor equivalente existente
em titular. A Profa. Dra. Graziela disse que, quanto à preocupação do Prof. André, não seria
necessário se preocupar, pois o Professor Titular teria atribuições na graduação e isso era o que
gostaria que acontecesse. A Profa. Dra. Virginia disse que havia um pedido de vaga para a Biologia
Molecular. O Prof. André comentou que não achava correto entrar em votação um documento que
não fora enviado com antecedência para que houvesse avaliação e consulta aos seus pares e
também não achava justo tirar duas vagas do Campus. A Profa. Dra. Virgínia afirmou que não
tiraria duas vagas do Campus, seriam vagas de docentes mais graduados, com assento permanente
e estas vagas ficariam no Campus. O Prof. Dr. André questionou porque deveria ser nesta área
especificamente. A Profa. Dra. Virgínia disse que havia uma carta pedindo docente de Biologia
Molecular. O Prof. André esclareceu que na carta havia solicitado docente de Bioquímica,
Microbiologia, Genética e não entendeu o porquê da escolha de Professor Titular na área de
Biologia Molecular. A Profa. Virginia respondeu que era devido ao Prof. Daniel ser da área de
Biologia Molecular. O Prof. André esclareceu que o Prof. Daniel não era da área de Biologia
Molecular e sim de uma área genérica denominada Biologia I. A Profa. Virgínia complementou
dizendo que esta área previa um programa de Biologia Molecular. O Prof. André complementou
dizendo que também previa um programa de Bioquímica e questionou porque seria na área de
Biologia Molecular. A Profa. Dra. Virgínia disse que estava combinando as duas áreas. O Prof. Dr.
André disse que na opinião dele deveria ouvir os departamentos e os setores. Questionou o fato de
no concurso de Física abrir vaga para Titular em Física e no concurso de Biologia I abrir vaga para
Titular em Biologia Molecular. A Profa. Dra. Cristiane Reis solicitou esclarecimentos referente à
vaga de professor equivalente, perguntando se a vaga seria referente àquele docente que sai para
outra Instituição deixando a vaga em aberto e como os dois docentes eram das áreas de Física e
Biologia e sabia-se da necessidade de docentes nestas áreas, questionou o porquê da não realização
destes concursos. A Profa. Dra. Virginia respondeu que foi devido ao surgimento de outras vagas.
O Prof. André esclareceu que desde que o Prof. Daniel saiu do Campus houve várias solicitações
para a vaga de Biologia Molecular. Informou também que há pedido da outra chefia do
departamento, e que essas vagas estavam desaparecidas. A Profa. Dra. Virginia confirmou que as
vagas estavam desaparecidas, porém conseguiu resgatá-las. A Profa. Dra. Nadja questionou se o
procedimento não seria que as vagas referentes aos docentes exonerados voltassem para o setor. A
Profa. Dra. Virgínia esclareceu que a Congregação havia decidido que iriam respeitar as áreas e
que a única mudança feita foi decidir que essas vagas fossem para professor Titular. O Prof. Dr.
André perguntou se poderiam ouvir o setor para que este pudesse definir qual era a necessidade e
manifestou que gostaria que esta Congregação respeitasse a decisão de tempos atrás, que dizia que
a vaga retornaria ao setor, pois o setor teria o direito de dizer para qual área ele queria a vaga. Disse
que a única questão seria o fato de rotular a vaga e aprová-la sem ouvir o setor. O Prof. Fábio
Simões disse que a Congregação havia decidido que manteria o perfil da vaga. O Prof. Dr. André
concordou que deveria manter o perfil da vaga e disse que o referido perfil não era de Biologia
Molecular. Para finalizar, a Profa. Dra. Virgínia colocou duas propostas em votação: pedir a
transformação de duas vagas de professor equivalente em professor titular e a proposta que prevê o
retorno das vagas aos setores, permitindo consulta à demanda do setor. A proposta de
transformação de Professor Equivalente em Professor Titular foi aprovada com 2(dois) votos
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contra e 3(três) abstenções. Em seguida, colocou em votação o retorno da vaga como Titular ao
setor para consulta, obtendo 10(dez) votos a favor; 12(doze) votos a favor do encaminhamento da
carta ao Conselho Universitário e 1(uma) abstenção do Servidor Everaldo Dias Amorim –
Representante dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação. A Profa. Dra. Virgínia
informou, então, que iria encaminhar aos chefes de departamento, um pedido de lista de pontos,
tanto para a área de Física, quanto para Biologia Molecular. Em seguida a Profa. Dra. Virgínia
solicitou à Profa. Dra. Claudia Passareli, representante do GT do Curso de Geologia que se
reunisse com a Câmara Técnica de Graduação para melhorá-lo e poder abrir novas discussões nas
próximas reuniões da Congregação. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Para constar,
eu Andréia Cristina de Oliveira, Secretária, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela
Profª. Dra. Virgínia Berlanga Campos Junqueira.

Profª. Dra. Virginia Berlanga Campos Junqueira
Diretora Acadêmica
UNIFESP Campus Diadema

Andréia Cristina de Oliveira
Secretária Executiva
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