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27.10.2011 4 
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Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e onze, nesta cidade de Santos, à 7 
Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus 8 
Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença 9 
assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, Diretora do Campus. 10 
Justificaram a ausência:  Profa. Dra. Macarena U. Devincenzi, Profa. Dra. Maria de Fátima Queiroz. 11 
Ausentes: Gabryell Tavares e Isabel Lopes dos Santos Keppler, dois representantes discentes da 12 
graduação,  Profa. Dra. Milena Vidotto, representante do NAE e  Prof. Dr. Alexandre Valotta, 13 
representante docente eleito. A Professora Regina iniciou a reunião e colocou em votação a ata da 14 
reunião do dia 26.05.2011 que foi aprovada por todos os presentes. Informes: 1. e-mail  da PRAE – 15 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis divulgando o primeiro aniversário da Pró-Reitoria. Na página da 16 
PRAE existem varias informações sobre as comemorações do primeiro aniversário e  aqueles que 17 
quiserem participar serão bem-vindos.  Irá acontecer também o primeiro festival da canção da Unifesp 18 
(as inscrições estão abertas), e o edital de apoio à proposta de atividades de recepção aos calouros 19 
de 2012. Aqueles que se interessarem podem inscrever-se na página da PRAE. 2. A Professora 20 
Regina disse que participou de vários eventos representando a Unifesp: a) “I Mostra de Integração 21 
Serviço-Escola: uma parceria que deu certo”, evento da Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal 22 
de Santos. A Unifesp estava lá muito bem representada. Dos 23 trabalhos selecionados para esta 23 
mostra, 20 eram da Unifesp; b) reunião com o Secretário Municipal Marcio Lara onde apresentou 24 
novamente as atividades da Unifesp em Santos; c) encontro promovido pela Prefeitura Municipal de 25 
Santos/Parque Tecnológico, com pesquisadores da Áustria e Alemanha, que estão em busca de 26 
colaboração da região da Baixada Santista. Os pesquisadores apresentaram a área de pesquisa de 27 
interesse, que é a do meio ambiente. Demonstraram grande interesse em fazer parcerias com as 28 
Universidades instaladas em Santos, especialmente a UNIFESP; d) reunião com o presidente da 29 
Finep, onde estiveram presentes o Reitor, os diretores de campus, e Pró-Reitores, onde foram 30 
identificadas áreas de apoio da Finep, não somente institucional mas para projetos individuais 31 
também. O Professor Nildo Batista fez uma apresentação sobre o campus, e o Prof. Eduardo Dias 32 
falou sobre a área de Ciências do Mar. Esta área foi uma das eleitas pelo governo federal como 33 
prioritária para investimento nos próximos anos; e) encontro com o prof. Dr. Luiz Cláudio, Secretário 34 
do Ministro da Educação, com a presença do Reitor,  diretores de campus e Pró-Reitores, cada um 35 
apresentando o seu campus ou pró-reitoria. A Professora levou um histórico e se houver interesse da 36 
Congregação pode apresentar, numa próxima reunião, mostrando a trajetória de nosso campus até o 37 
momento. Ao final da reunião, o Secretário perguntou se havia algum problema que pudesse impedir 38 
que as atividades fossem efetivadas e a Professora Regina pediu a palavra e disse que com relação 39 
ao campus Baixada Santista havia a se considerar: se a nova unidade não ficasse pronta em tempo 40 
de começar o novo semestre não iniciaríamos as aulas em fevereiro. Este risco existe porque 41 
estamos dependendo de liberação de documentos pelo Departamento de Engenharia da UNIFESP, 42 
prometidos para julho, depois para agosto, e depois para setembro, mas nenhum destes prazos foi 43 
cumprido, e estes documentos não foram recebidos até agora. Enfatizou que se estes documentos 44 
não fossem liberados em outubro, não seria possível iniciar as aulas no novo prédio, não liberaríamos 45 
o prédio da Ponta da Praia e não iniciaríamos as atividades da área de Ciências do Mar. O secretário 46 
se colocou à disposição para auxiliar na solução do problema. A Professora Regina disse que 47 
aconteceram em seguida três reuniões na Reitoria, com os Pró-Reitores, com os engenheiros e o 48 
chefe do DEI, e representantes da Almeida Zapata. Como conseqüência destes fatos, na semana 49 
seguinte um primeiro documento foi liberado, está na procuradoria para análise, e vai ser feito o 50 
pagamento para a empresa desses itens que já foram liberados.  Um segundo documento será 51 
entregue hoje à tarde na reunião com a Reitoria. Tudo gerou grande mal estar entre o Depto de 52 
Engenharia e a pessoa da Profa. Regina. A Professora deixou bem claro que existe um compromisso 53 
assumido e o campus não pode mais esperar. Por isto acreditamos que a situação se resolva em 54 
tempo; um segundo ponto enfatizado pela Profa. Regina  ao Secretario Luiz Claudio foi a questão da 55 
cessão, pela União, do Clube dos Portuários para atender as necessidades do curso de Educação 56 
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Física. Explicou que não temos situação adequada, que atualmente o problema está parcialmente 57 
resolvido e que é emergencial e precisa de solução. O pedido de cessão dos Portuários já está na 58 
Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e assim que o novo superintendente assumir a SPU a 59 
Assessoria da Procuradoria da Unifesp vai tentar solucionar. Junto com o processo de 60 
encaminhamento da cessão do clube dos portuários também está a cessão do terreno do Colégio 61 
Docas e a cessão  do terminal de pesca de Santos, futuras instalações da área de Ciências do Mar; f) 62 
Como informe ainda, a Professora Regina recebeu das Professoras Maria Stella Peccin, Jaquelina 63 
Imbrizzi e Angela Capozzolo os memorandos apresentando os chefes e vice-chefes de cada 64 
departamento bem como relacionando os professores que os compõem.  A Professora parabenizou e  65 
desejou sucesso aos chefes e vice-chefes eleitos. g) A Professora comunicou a substituição da 66 
Professora Silvia Tagé na Comissão de Análise de Projetos Pedagógicos pelas Profas. Elke 67 
Stedefeldt e Raquel de Paula Carvalho, titular e suplente, respectivamente. Outros informes: a) A 68 
Profa. Terezinha Rodrigues informou que está participando do processo seletivo de residência 69 
multiprofissional que está com as inscrições abertas até 31/10; b) O Professor Daniel Araki Ribeiro 70 
informou que assumiu a Coordenação da Pós-Graduação, deixando, portanto, a Coordenação da 71 
Câmara de Pesquisa e Pós Graduação (CPPG) de modo que foram eleitos para coordenar esta 72 
Câmara a Professora Ana Rojas e o Prof. Fernando Silveira como vice-coordenador; c) Outro informe 73 
do Professor Daniel como Coordenador da Pós é que as inscrições do Programa Interdisciplinar em 74 
Ciências da Saúde estão abertas até 3 de dezembro; d) A Professora Ana Rojas e Prof. Fernando 75 
pediram para que seja pautada na próxima reunião do Conselho/Congregação uma discussão sobre 76 
qual é o papel da CPPG. Pediram também a representatividade de voto na Congregação. A 77 
Professora Sylvia Helena tomou a palavra e disse que isto já está previsto no regimento geral e que 78 
as câmaras técnicas têm assento, com direito a voz e voto;  informou que os Professores Ana Rojas e 79 
Fernando Silveira poderiam continuar participando desta reunião; e) A Professora Sylvia aproveitou a 80 
ocasião e pediu a inclusão de ponto de pauta para montar um grupo de trabalho no campus para 81 
elaboração do regimento interno do Campus Baixada Santista; a Professora Regina parabenizou os 82 
Professores Ana Rojas e Fernando Silveira como os novos representantes da CPPG; e (f)  83 
parabenizou o Prof. Daniel pelo concurso de livre-docência onde foi aprovado com nota 9.9; enfatizou 84 
que este foi o primeiro concurso de livre-docência que se realizou no campus Baixada Santista; (g) A 85 
Professora Regina informou aos presentes que ontem foi furtado um notebook da sala da Profa. 86 
Paula Martins. O indivíduo foi identificado, através da câmera de vídeo colocada no 1º. andar, como 87 
um dos funcionários terceirizados.  A Professora Regina disse que na medida que a população do 88 
campus cresce, o risco aumenta e que, felizmente, neste caso foi possível identificar a pessoa e 89 
recuperar o notebook; h) A Professora Silvia Tagé disse que esteve na cidade de Itanhaem no I 90 
Forum Regional de Economia Solidária. A Professora deixou material com a Profa. Regina Spadari e 91 
Profa. Maria Liduína para ser depois encaminhado para a Biblioteca. O prefeito de Itanhaem tem 92 
interesse em que a Unifesp conheça a cidade para implantar ações. i) A Professora Maria Liduína  93 
passou três informes: a) dia 10 de novembro, das 17:00 às 19:00 horas haverá o lançamento de livros 94 
escritos por professores do curso de Serviço Social, para qual todos estão convidados; b) com 95 
relação ao curso de Serviço Social foi feita uma consulta pública sobre a indicação das candidatas, 96 
em chapa única, Professoras Sonia Nozabielli como vice-coordenadora e Maria Liduína Oliveira como 97 
coordenadora do curso de Serviço Social. A chapa foi eleita; c) ontem na reunião do CG surgiu a 98 
dúvida se o projeto pedagógico do curso de Serviço Social deveria ter sido aprovado no 99 
Conselho/Congregação do Campus BS antes de ser encaminhado para o CG. A Professora Sylvia 100 
disse que após o regimento, os novos projetos pedagógicos devem ser aprovados pela Congregação. 101 
No entanto, nada teria impedido que o projeto político pedagógico do curso de Serviço Social fosse 102 
apresentado no CG. h) A Professora Sylvia Helena informou que o projeto pedagógico do 103 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar e Meio Ambiente deve seguir o mesmo trâmite, ou 104 
seja, ser aprovado pela CEG, em seguida pela Congregação, e depois pelo CG. Foi aprovado ontem 105 
no CG a de abertura de vagas para o vestibular da área de Ciências do Mar e Meio Ambiente, vagas 106 
estas aprovadas no REUNI. Resta fazer a análise e discussão do projeto pedagógico. A Professora 107 
Sylvia mencionou que estavam presentes na presente reunião da Congregação dois dos seis 108 
professores da área de Ciências do Mar e Meio Ambiente, Prof. Augusto Cesar e Prof. Rodrigo 109 
Choueri. Junto com os outros professores de Ciências do Mar, Eduardo Dias, Camilo Seabra, Paulino 110 
Coelho  e Caio Fernando Fontana, e com os Professores Odair Aguiar Junior e Maria de Fátima 111 
Queiroz, do Instituto Saúde e Sociedade, são responsáveis pela concepção do projeto pedagógico 112 
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sob a coordenação do Prof. Nildo Alves Batista; a Professora Carla Cilene informou que haverá uma 113 
reunião extraordinária da CEG no dia 09/11 para discutir e apreciar o projeto pedagógico do 114 
Bacharelado em Ciências do Mar e Meio Ambiente; i) Outro informe da Profa. Carla Cilene é que no 115 
dia 03 de novembro haverá uma atividade integrada entre desenvolvimento docente, CEG e Câmara 116 
de Extensão onde a Profa. Eleonora Menecucci, Pró-Reitora de Extensão, virá a Santos fazer uma 117 
apresentação sobre o projeto Josué de Castro e sobre a inserção de 10% da carga horária de cada 118 
curso de graduação seja destinada à extensão. Fica aqui um convite para que todos participem; j) a 119 
Prof. Regina disse que no dia 03 de novembro também estará presente no Campus Baixada Santista, 120 
na Unidade I, o Pró-Reitor de Assuntos Estudantis; k) a Professora Sylvia parabenizou a todos os 121 
professores contemplados com a bolsa FADA; l) a Professora Virginia Junqueira falou sobre a Prova 122 
Progresso, mudança de data, e a Professora Regina sugeriu que os coordenadores se reunissem 123 
para discutir o assunto logo após a reunião do Conselho/Congregação. Pauta: (1). Normas e 124 
Instrumentos de Avaliação do Estágio Probatório dos Docentes – A Profa. Regina recebeu um 125 
documento do Depto de Biociências comentando o instrumento que foi proposto pelo CPPD. A Profa. 126 
Virginia Junqueira apresentou as discussões e pontos levantados na reunião da Adunifesp sobre o 127 
assunto com a Profa. Janine Schirmer, Presidente da CPPD, e disse ter encaminhado o material a 128 
todos os docentes via e-mail. A Professora Regina vai encaminhar a sugestão dos Adjuntos e as do 129 
Depto de Biociências para a Professora Janine. A Professora Sylvia disse que a Professora Janine 130 
comprometeu-se a receber todas as contribuições até o fim de outubro. Sugeriu que os documentos 131 
produzidos pelos departamentos sejam enviados com o referendo da Congregação do Campus 132 
Baixada Santista, pois fortalece a posição do campus. A Professora Regina falou que seria 133 
interessante que os docentes tivessem conhecimento do documento do Departamento de Biociências 134 
e que a Congregação referende e encaminhe todo o material para a CPPD. Todos aprovaram. A 135 
Profa. Angela Cappozolo comentou em relação à avaliação docente, na proposta tem um 136 
representante da CPPD dos deptos, que tivesse também coordenadores de curso, que é uma 137 
característica do nosso campus. A Profa. Sylvia Helena falou que se for possível do ponto de vista 138 
legal, as comissões de avaliação devem ser construídas no âmbito de cada campus. 2. Fórum de 139 
Gestão – A  Profa. Regina fez um resumo sobre alguns pontos levantados pelo fórum de gestão. 140 
Ressaltou que este fórum refere-se principalmente a características da gestão passada, que alguns 141 
pontos já foram solucionados, mas que outros permanecem para serem solucionados. Mencionou: a) 142 
problema de comunicação. Como diretora, sente dificuldades na comunicação rápida com os 143 
membros deste campus. A Professora Regina solicita que a ajudem a determinar o tipo de sistema 144 
que seria necessário para que este assunto fosse resolvido. A página da internet também deveria ser 145 
atualizada diariamente o que não acontece atualmente. Esta é uma questão urgente e prioritária para 146 
o campus; b) apoio para o período noturno – está precário e precisa ser melhorado. No ano que 147 
vem, indo para o novo prédio, o problema talvez se torne mais fácil. Vamos montar um grupo de 148 
trabalho para ver o que é necessário tanto na comunicação como no apoio ao noturno. A Professora 149 
Regina disse que existe uma pessoa na Assessoria de Imprensa, em São Paulo, ligada diretamente 150 
ao Campus Baixada Santista, que é o José Luiz Guerra e aqui no próprio  campus existe o servidor 151 
Diego Freitas que é administrador de marketing; c) Precariedade de procedimentos estabelecidos 152 
– qual o procedimento correto em uma determinada situação e estabelecer este procedimento; d) A 153 
questão da representação das diferentes categorias em todas as Câmaras e Conselhos do 154 
campus foi resolvida; e) Criação da Câmara de Administração do Campus formada pelos chefes, 155 
chefes de setores, convocados quando necessários, para definições puramente administrativas do 156 
campus. A Professora Regina disse que este é um resumo do que foi apontado neste relatório do 157 
fórum de gestão. A Prof. Luciana Maluf, em relação ao acesso de informações, solicitou aos  158 
representantes de adjuntos que  retomassem a prática de passar o relato das reuniões para todos os 159 
docentes. A Professora Virginia disse que foi solicitado ao Reitor  que todas as reuniões do Conselho 160 
fossem filmadas. O reitor disse que estava contratando todo um grupo de informática e que ele se 161 
preocupará com recursos para isto. A Professora Virginia pede que o assunto não fique esquecido, 162 
seja cobrado e pediu apoio da Congregação. O Professor Juarez disse que com relação à gestão, 163 
talvez pudesse ter um apoio externo que se debruce sobre o apoio sistemático da gestão e reiterou  a 164 
sugestão de uma assessoria externa. A Professora Regina disse que em relação à assessoria 165 
externa, estão sendo realizados seminários com um assessor contratado pela reitoria, Prof. Dorival 166 
Carreira, da FGV, que está analisando o setor administrativo de cada campus, fazendo diagnóstico e 167 
propostas. Já foram feitas várias reuniões e na próxima semana será realizada uma reunião para 168 
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apresentação de propostas. A servidora Milca de Oliveira falou que a comunicação é falha e não 169 
temos retorno ou até mesmo informações que acontecem em varias instâncias. Como sugestão, 170 
disse que algumas universidades têm boletins de serviços que apresentam tudo que estaria 171 
acontecendo na universidade. A Professora Regina disse que se poderia pensar em montar um grupo 172 
de trabalho para trabalhar este assunto, que poderia inclusive fazer parte do grupo, mas que  gostaria 173 
de ter outras pessoas participando também. A Professora Regina disse que espera que os 174 
coordenadores de curso e chefes de deptos transmitam essas informações nas suas reuniões de 175 
departamento e de curso. Comentou que os emails “docentes.bs” e “servidores.bs”  foram 176 
banalizados e neles se coloca qualquer tipo de informação pessoal e política. Hoje a direção não se 177 
sente à vontade de usar estes emails como forma de comunicação com a comunidade. Devemos 178 
pensar em como utilizar estes e-mails de forma oficial no campus. O servidor Ygor Ventura pediu a 179 
palavra e falou sobre a dificuldade de comunicação e sugeriu que se separasse o que é comunicação 180 
oficial e comunicação informativa. Já tivemos um informativo interno que era destinado a notícias do 181 
campus e poderíamos reativar este boletim. Falou também que deveríamos ter um manual de 182 
procedimentos e que precisamos de pessoas mais específicas de comunicação. Continuando ainda 183 
na pauta do fórum de gestão, a servidora Rosangela Leite pediu a palavra e colocou mais um item 184 
discutido, que foi a falta de espaço coletivo para as discussões dos servidores técnicos e que uma 185 
das questões seria a criação de uma área verde, depois chamada de área comum, cuja finalidade 186 
seria discutir vários assuntos de interesse dos  técnicos que estão se envolvendo cada vez mais nas 187 
questões do campus. Foi sinalizada a segunda-feira à tarde para esta discussão para que os técnicos 188 
se reúnam e levantem assuntos, dêem continuidade dos grupos de trabalhos, etc. A Professora 189 
Sylvia disse que já poderíamos construir alguns encaminhamentos: a) O Prof. Juarez Furtado 190 
levantou a questão da assessoria externa e poderíamos aprofundar esta discussão convidando o 191 
Prof. Carreira para estar conosco e ver que tipo de assessoria precisamos. b) Criar uma comissão de 192 
trabalho sobre comunicação, tomando o cuidado no acúmulo de informações, como registrado pelo 193 
Prof. Mauricio Malougar. A Professora Silvia Tagé disse que poderia fazer parte desta comissão de 194 
trabalho, assim como o servidor Diego. A professora Regina disse que alguém do DPD deveria fazer 195 
parte também. O Professor Maurício Malougar pediu a palavra para definir o que é “grupo de 196 
trabalho”, “comissão” e “câmara”. Segundo ele, grupo de trabalho tem uma ação específica, de 197 
conversar, propor e encerrar um trabalho. Comissão tem caráter permanente e a Câmara é 198 
institucional. A Professora Sylvia agradeceu a informação. Portanto, seriam criados grupos de 199 
trabalho que teriam tarefas específicas, como por exemplo, grupo de trabalho de comunicação. O 200 
Professor Mauricio Malougar se dispôs a participar. Com relação à Câmara de Administração, as 201 
Professoras Regina e Sylvia propuseram trazer para a próxima reunião uma proposta. A Profa. 202 
Regina sugeriu voltar para o fórum de gestão na próxima reunião para concluir alguns outros pontos 203 
que não foram devidamente trabalhados. O Professor Maurício Malougar disse que deveria ficar claro 204 
e que não confundíssemos direção do campus com a gestão do campus. A direção é um dos cargos 205 
de gestão, e é importante estabelecer metas, planejar e, a partir daí caberia à direção e aos outros 206 
gestores a atividade de gestão. Com relação à área comum, a servidora Rosangela disse que faltou 207 
comentar na sua fala anterior, que não é área de lazer, ficou bem esclarecido que seria um espaço 208 
para discussões e os que não querem ou não podem participar ficariam no seu local de trabalho. 3. 209 
Normas da comissão de banca – As normas foram encaminhadas para leitura dos membros deste 210 
Conselho e a  Professora Rosana Rossit, disse que o Departamento de Saúde, Educação e 211 
Sociedade analisou as normas e os docentes consideram que falta uma introdução, colocando qual o 212 
papel dessa comissão. A Professora Stella Peccin esclareceu que no artigos 3 e 4 do Regimento 213 
Geral da Unifesp há um detalhamento extenso das atribuições desta comissão, e que as normas aqui 214 
apresentadas visam orientar o trabalho da comissão de banca, explicitar os critérios e garantir 215 
transparência. A composição das bancas é sugerida pelas comissões dos cursos, dos eixos ou dos 216 
departamentos onde os concursos serão realizados, e a comissão só avalia se há  conflito de 217 
interesses e se a banca atende as resoluções do Consu. Colocado em votação o documento foi 218 
aprovado por todos, com uma abstenção do discente Daniel Luz. 4 - Proposta que se monte um 219 
grupo de trabalho para elaboração do regimento interno do campus – O Professor Odair Aguiar 220 
Jr disse que  no conselho provisório foi montado um grupo de trabalho mas efetivamente o grupo não 221 
deu conta de tocar a pauta e estavam dependendo do regimento geral. A sugestão da Profa. Regina 222 
é que essas pessoas sejam consultadas para verificar se querem continuar no grupo e se alguém 223 
mais se interessa em participar. A Profa. Fernanda Scagliusi disse que o ponto discutido na reunião 224 
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dos docentes determinou que a composição do grupo fosse para as diversas instâncias do campus e 225 
cada uma indicaria o seu represente ou não. A Professora Regina disse que a sugestão é que agora 226 
cada um levasse para os departamentos e cursos, discentes e técnicos e encaminhassem para a 227 
direção a lista com os nomes. 5. – Proposta da UATI - foi apresentado o projeto pelo grupo para 228 
início das atividades no próximo semestre. O coordenador é o Prof. Sidney Cazeto e o vice é o Prof. 229 
João Paulo Botero. O projeto já foi discutido na CEG e na Câmara de Extensão, mas a Professora 230 
Regina não recebeu ainda o parecer das Câmaras. A Professora Carla Cilene disse que foi aprovado 231 
sem objeções na CEG. A Professora Regina parabenizou o grupo pela iniciativa e trabalho nesta 232 
nova perspectiva e disse que alguns itens do orçamento  estavam sem indicação de custo: xerox, 233 
transporte, sala de apoio, secretária e sala de aula, e que tudo tem custo e precisa estar no 234 
orçamento. A Professora Sylvia disse que não temos rubrica para biscoitos e pagamento de 235 
palestrantes e a sua sugestão é que esses itens sejam retirados do orçamento. Quanto ao transporte, 236 
a Professora Sylvia disse que entendeu que o mesmo entrará na previsão normal e sugere que a 237 
palavra excursão seja retirada. Colocado em votação o projeto da UATI foi aprovado, providenciando-238 
se as alterações solicitadas. 6. Folha de Ponto dos técnicos – como todos os chefes sabem, os 239 
técnicos têm que bater o ponto e a folha é assinada pelo chefe imediato e chefe do departamento. A 240 
Professora Regina disse que, durante a greve, chamou a sua atenção o fato de que alguns técnicos 241 
estavam fazendo banco de horas mesmo estando em greve, e ao fazer um levantamento do banco 242 
de horas do período de janeiro a setembro, verificou que alguns chegam a fazer 60 horas extras por 243 
mês. Em seguida, a Professora apresentou o memorando 270/11, da Diretoria de Recursos 244 
Humanos, datado do dia 03 de outubro de 2011, dirigido aos diretores de campus, determinado que 245 
fosse encaminhada a relação dos servidores que participaram do movimento de greve  ocorrido de 246 
06/06 a 26/09/2011. Perguntou se todos os presentes tinham ciência do significado deste documento. 247 
Considerando que esta congregação bem como a direção deram apoio à greve, e que a orientação 248 
da reitoria foi para que todos batessem o ponto, a professora Regina emitiu um memorando, no dia 249 
10 de outubro, informando que durante o período mencionado foi mantida uma equipe com, no 250 
mínimo, 50% de servidores técnicos em cada local de atuação. No documento da procuradoria geral 251 
da Unifesp, que acompanhou o memorando do DRH, existe um parágrafo que diz que se o chefe não 252 
obedecer a esta determinação (de enviar a lista com os nomes de quem esteve em greve)  ele 253 
responderá pessoalmente pelo prejuízo causado a União. A Professora Regina esclareceu que foi 254 
informada que se um servidor bate o ponto e se ausenta de seu local de trabalho durante o período, 255 
sem autorização, isto caracteriza falsidade ideológica e que o chefe que assina esta folha pode ser 256 
acusado de improbidade administrativa. A Professora Regina fez uma explanação do formulário da 257 
folha de ponto. Informou que existe um acordo interno que os técnicos tem direito a 3 abonos por mês 258 
( 1 dia e ½), e que essa falta pode ser abonada ou não, dependendo da chefia. O abono não é um 259 
direito adquirido, é negociado com a chefia imediata. A mesma coisa se aplica à utilização das horas 260 
excedentes. O que não pode acontecer é o técnico chegar num determinado horário por conveniência 261 
própria (antecipado) e isto constar como hora extra. Para essas questões que regulamentam 262 
trabalho, entrada e saída, falta ou não falta, os chefes de depto e setores precisam ficar atentos.  263 
Quando assinamos, concordamos que tudo que está na folha de ponto é verdadeiro.  É muito 264 
importante que os chefes conversem com os seus técnicos. A servidora Mariana Guimarães, de 265 
Recursos Humanos do Campus BS, disse que algumas coisas precisam ficar bem claras, como o 266 
total de horas excedentes, que consta na folha de ponto, refere-se a dois meses. Se o servidor 267 
atrasou ou faltou nesse período, as horas ou minutos serão descontados desse excedente. Mariana 268 
lembrou que os técnicos precisam compensar no período de novembro a março o recesso que 269 
geralmente ocorre nos finais de ano. A participação em banca também é compensada. O servidor é 270 
remunerado pelo dia trabalhado mas ele tem que compensar o dia. As horas que ele não usou dentro 271 
dos dois meses são desconsideradas. A Professora Terezinha Rodrigues pediu a palavra e disse que 272 
queria ressaltar o papel da direção do campus nesse encaminhamento tão correto como foi o envio 273 
do memorando para a Divisão de Recursos Humanos. Disse estar muito  coerente e parabenizou a 274 
atitude tomada pela diretora. A Professora Regina disse que esperava ter deixado bem clara a sua 275 
posição de que tudo que chegar para ela  com a assinatura do chefe imediato, ela  assina embaixo. 276 
Disse que fez questão de esclarecer os pontos porque o chefe imediato deve saber e se 277 
responsabilizar pelo que ele está assinando e autorizando. A Professora Regina se colocou à 278 
disposição para esclarecer qualquer conflito que possa acontecer. Um outro item de pauta, a 279 
comissão de desapropriação, será deixada para a próxima reunião. 7. Aprovar a abertura de 280 
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concurso na área de Terapia Ocupacional: o concurso foi aberto houve uma inscrição mas a 281 
pessoa desistiu. A Professora colocou em votação e todos aprovaram. 8. Aprovação de 282 
afastamento do Professor Juarez Furtado para Pos-doc: colocado em votação, todos aprovaram. 283 
9. Aprovação de bancas: já foram aprovadas.  Abertura do campus em feriados e sábados é uma 284 
solicitação do próprio campus e existe uma solicitação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – será 285 
pauta na próxima reunião da congregação. Nada mais havendo a discutir, a Professora Regina 286 
encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade.  287 
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