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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 2 

CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 3 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 4 

04.05.2012 5 
 6 
 7 
Ao quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à Avenida Ana Costa, 8 
95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista da 9 
UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos, sob a 10 
Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, Diretora do Campus.  Aprovação de atas:  atas das 11 
reuniões deste Conselho realizadas em 03/02/2012, 29/03/2012 e 23/02/2012. As duas primeiras devem 12 
ser revistas de acordo com comentários das Profas. Virginia Junqueira e Fernanda Scagliusi e foram, 13 
portanto, retiradas de pauta. A ata da reunião realizada em 23 de fevereiro foi aprovada sem alterações. 14 
Informes: (1) Unidade Silva Jardim - a Profa. Carolina P. F. Carvalho apresentou, em nome dos 15 
professores adjuntos,  a solicitação de incluir este assunto na pauta em vez de apresentá-lo como 16 
informe. Profa. Regina propôs apresentar os informes e, caso ainda os docentes quisessem, este 17 
assunto seria pautado. A proposta foi aceita. A Profa. Regina informou que as obras estão concluídas, 18 
faltando apenas a colocação das grelhas nas canaletas e que na próxima semana o engenheiro 19 
Christian estará recebendo as últimas partes do prédio. Foi feita a vistoria pelo Corpo de Bombeiros, mas 20 
o documento oficial ainda não foi disponibilizado. Não foi apontado nenhum problema durante a visita 21 
dos bombeiros. Hoje o documento deverá ser liberado. O contrato de manutenção dos elevadores está 22 
sendo analisado  na procuradoria federal, devendo ser liberado entre hoje e 2ª. feira a autorização para 23 
contratarmos, sem licitação, a empresa Thyssen, de modo a não perdermos a garantia, que somente é 24 
assegurada  se este contrato for firmado com a empresa que os construiu e instalou. Um técnico da 25 
Prefeitura juntamente com um técnico da Thyssen vistoriaram os elevadores e apontaram as seguintes 26 
pendências que serão executadas entre hoje e amanhã: precisa ser feito o acabamento das soleiras do 27 
subsolo, a identificação dos disjuntores da iluminação das cabines dos elevadores, a cópia da ART/ 28 
CREA da instalação do gerador e o laudo de abrangência do gerador; no elevador 96096 executar 29 
rampa junto a porta de acesso ao hall do elevador no subsolo; instalar luminária na parte inferior da 30 
caixa/poço. No elevador 97097 regularização e pintura do piso do poço; instalar luminária na parte 31 
superior da caixa. No elevador 97098 corrigir ligação elétrica no quadro de força (uma fase para 32 
iluminação e uma fase para o motor); recolocar interruptor superior de iluminação, substituir a caixa de 33 
corrida pois a chave seccionadora está danificada. Segundo o Dr. Thomas, que analisou os documentos 34 
enviados para a Procuradoria Federal, não haverá problema algum porque os documentos estão todos 35 
corretos, adequados e claros. As plantas do prédio assinadas pela arquiteta  têm que ser entregues 36 
também na Prefeitura para que o habite-se seja liberado. A Dra. Luciana Gutilla comprometeu-se a 37 
devolvê-las assinadas na próxima 2ª. feira. Esses são os informes relativos a Unidade Central. Um  38 
docente perguntou se na noite anterior em que choveu bastante em Santos, houve alguma intercorrência 39 
no prédio. A Professora Regina respondeu que foi informada pela Engenheira Renata que entrou água 40 
nos caixilhos de algumas janelas do Bloco A e isto já está sendo corrigido. Não houve nenhum outro tipo 41 
de problema. Profa. Samira Lima da Costa disse que os informes, que são bem-vindos, que temos 42 
conhecimento do andamento da obra e das providências que têm sido tomadas, mas insiste que a 43 
solicitação apresentada pela Profa. Carolina em nome dos professores adjuntos para que este informe 44 
seja ponto de pauta para esta reunião hoje seja considerada.” Profa. Regina colocou em votação essa 45 
proposta dos adjuntos de colocar como ponto de pauta a Unidade Silva Jardim. Esta foi aprovada com 46 
14 votos a favor,  06 votos contra e 3 abstenções. Outros informes: Profa. Maria Liduína de Oliveira e 47 
Silva: um dos assuntos discutidos ontem na reunião da CEG refere-se a reposição de aulas e a 48 
necessidade de prorrogação do prazo para preenchimento da pasta verde. Deliberou-se que não 49 
solicitaremos prorrogação da pasta verde e que essa discussão sobre a reposição vai ser viabilizada nos 50 
cursos. Esta foi a diretriz  dada e decidiu-se que na reunião de comissão de cada curso, que ocorrerá na  51 
semana do dia 17, o assunto será pautado. Alguns  professores já estão fazendo reposição, e outros 52 
não. Profa. Carolina: informou que o II Fórum de Extensão do Campus Baixada Santista vai ser 53 
realizado nos dias 21 e 22 de maio e solicitou a participação de todos que tem projeto de extensão no 54 
campus. Profa. Ana Rojas: A Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação está organizando o 4º encontro 55 
PIBIC que está disponível para inscrições junto a Secretaria. A comissão organizadora solicita a 56 
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participação de avaliadores para que efetivamente o encontro possa ser realizado no dia 04 de junho das 57 
14:00 às 21:00 horas. Findos os informes iniciou-se a ordem do dia. (1) Unidade Silva Jardim - Profa. 58 
Terezinha de Fátima Rodrigues disse: “tivemos reunião dos docentes ontem e destacadas algumas  59 
questões, novamente com bastante ênfase, uma delas é da  provisoriedade e da precariedade que estão 60 
ocorrendo, em termos de algumas aulas, espaço, biblioteca, xerox isto tem exigido um esforço a mais 61 
dos docentes no campo do ensino. A gente sabe que este é um momento provisório mas isto tem 62 
afetado as nossas atividades enquanto docentes e a gente espera que estas ações possam ter este 63 
prazo porque realmente é um semestre muito atípico. Isto foi muito colocado,  a questão da biblioteca 64 
estar lá na Silva Jardim, xerox que estava na Ponta da Praia e agora está para lá, tudo isto causa uma 65 
situação de precarização mesmo na qualidade de ensino. Outro ponto foi o esclarecimento de que esta 66 
Congregação aprovou a não atividade na Silva Jardim, o que aconteceu para que atividades 67 
permanecessem na Silva Jardim, biblioteca funcionando, os técnicos trabalhando lá, e que quando a 68 
gente colocou em pauta na Congregação foi aprovado o encaminhamento de que não teria nenhuma 69 
atividade na Silva Jardim. Por nenhuma atividade na Silva Jardim entende-se nenhum técnico 70 
trabalhando, nem a Direção lá dentro, nem as pessoas transitando naquele espaço e isto é geral para a 71 
comunidade acadêmica. No sentido da reunião docente a fala de alguns colegas foi que houve um 72 
desrespeito numa decisão tomada pela Congregação, que tomou esta decisão baseada no cuidado, na 73 
segurança e que para a gente era para todos da comunidade universitária e depois houve 74 
encaminhamento de que poderia haver atividades lá inclusive técnicos ficaram lá trabalhando e alguns 75 
outros setores. Isto foi deixado bastante claro que houve um desrespeito. Isto foi um ponto bastante 76 
discutido ontem.” Profa. Virginia Junqueira:” eu acho que a gente está num momento muito conturbado 77 
da universidade como um todo, não diria a palavra crise,  mas é um momento bastante turbulento, eu 78 
acho que a gente tem que ter muita calma e moderação para  enfrentar. Nessa medida,  a Direção é que 79 
tem que se antecipar em colocar as questões do campus da Silva Jardim. Nós sabemos o quanto de 80 
ruído tem,  o quanto de coisas são vinculadas que não correspondem a verdade, eu acho que a maneira 81 
mais correta de enfrentar, e não estou ensinando o Padre Nosso ao vigário, estou apenas dando a 82 
minha opinião  é que a Direção se antecipe e coloque claramente essas informações que a Professora 83 
Regina colocou,  que isto seja uma coisa repetida, periódica, porque nós somos muitos e quando a gente 84 
reproduz para terceiros a gente pode até não  reproduzir com a fidelidade que um momento como esse 85 
merece. Então o que me surpreende, Profa. Regina e Profa. Sylvia Helena, é que a Direção é que devia 86 
propor aqui na Congregação é que isto fosse um ponto de pauta, tudo que mereça ser esclarecido, seja 87 
esclarecido porque com isto nós diminuímos ruídos, problemas que podem ocorrer, interpretações  88 
apressadas, eu acho que é a Direção que tem que assumir isto antecipadamente, da mesma forma que  89 
eu falei para o reitor que eu acho que a Reitoria tem que se antecipar nas conversas, nas negociações,  90 
na aproximação e no diálogo,  isto é uma verdade para qualquer dirigente porque depois não adianta a 91 
gente se queixar de que as coisas andam mal, que falam isto, que falam aquilo se a gente não tem uma 92 
informação clara, isto não pode ser suprido por email,  o email nos auxilia, todo email é bem-vindo mas 93 
ele não substitui a fala da Direção diretamente à Congregação e até aos demais interessados. Ampliar 94 
os fóruns para que não haja nenhum ruído. Esta questão do prédio eu acho que ela chegou num ponto 95 
que a gente podia ter evitado se a cada momento, eu imagino que houve muita postergação de obra, isto 96 
é corriqueiro numa obra,  agora se a gente tivesse sido informado a partir do 10 de junho que foi o prazo 97 
originalmente colocado e assinado na ocasião pelo Reitor, pelo Professor Nildo como diretor então, 98 
tivesse sido informado todos os problemas que ocorreram a gente teria evitado muita coisa, talvez 99 
tivéssemos evitado uma votação que hoje eu acho que nem deveria ter ocorrido, que é a votação de 100 
ocupar um prédio não dentro da legalidade. Com tudo isto  que eu acho que a direção não pode assumir 101 
que eu acho que é uma responsabilidade extremamente pesada e na verdade não coberta pela 102 
legalidade. Eu acho que se nós tivéssemos feito informes periódicos de tudo que ocorre e a gente sabe 103 
que é muito tumulto, eu já acompanhei várias obras de posto de saúde, na verdade eu acho que a gente 104 
teria evitado isto, evitado esta situação e previsto. Por isto é que eu faço um apelo eu acho que a 105 
Direção tem que se antecipar. A construção vai continuar, a obra acho que vai ser entregue parcialmente 106 
eu espero semana que vem no máximo, isto é uma estimativa que eu queria da Direção, qual a 107 
estimativa hoje em face desta tramitação que a Profa. Regina informa, que a gente possa voltar para 108 
este prédio senão esta questão que a Terezinha levanta de provisoriedade ela perdurará quanto tempo? 109 
Isto é uma coisa que a gente precisa saber até para nos tranquilizar. Que a gente saiba que vai durar 10 110 
anos. Tudo bem, a gente se aquieta, vai durar 1 dia...  é preciso saber... porque aquilo que fica na 111 
obscuridade realmente gera conversas as mais disparatadas. É preciso ter transparência. A  gente já 112 
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pediu que fosse colocado no site a documentação. Se a Engenharia enfrentou um monte de dificuldades 113 
com a Almeida Zapata, tudo bem, que seja dito. Qual é o problema? A gente sabe  que isto acontece. Eu 114 
acho que professores, técnicos, estudantes só precisam ser informados porque aí a gente fica tranquilo e 115 
sabe tudo o que aconteceu. Provavelmente deve ter acontecido muitos problemas. A gente sabe que o 116 
projeto não era correto, todo mundo que pode examinar este projeto sabe que houve problemas no 117 
projeto e teve que haver uma série de adaptações e provavelmente outras virão. Eu espero que para 118 
essas que ainda virão a gente possa ter um outro processo e possa portanto trabalhar em paz.” 119 
Professor Marcelo Domingues Roman:'' na reunião passada, cada um  dos cursos, dos eixos se 120 
colocou trazendo posicionamentos retirados das suas comissões de curso,  trazendo inclusive algumas 121 
demandas, eu gostaria de saber como é que estão sendo encaminhadas essas demandas, vou lembrar 122 
algumas da psicologia, por exemplo questão da apuração da  responsabilidade em vários níveis, 123 
inclusive a informação que teria que ser feita por nós ou pela Direção acadêmica ao Ministério Público de 124 
Santos sobre as condições atuais do prédio para juntar numa ação pública que já está em andamento a 125 
gente pediu que fossem incorporadas outras demandas com prazo para a gente reocupar a unidade 126 
Silva Jardim como o funcionamento do RU, a instalação de espaços docentes definitivos e bem 127 
equipados, o tratamento acústico das salas, que a gente já percebeu que não é muito adequado para dar 128 
aula, e também elaboração de comunicado oficial para a população da Baixada Santista também pela 129 
Direção acadêmica que refletisse os nossos posicionamentos, da Congregação, a respeito desta 130 
situação, entre outros... gostaria então de saber como é que estão esses encaminhamentos?” 131 
Professora Jaquelina Imbrizzi: “também na reunião do Departamento de Saúde, Clínica e Instituições 132 
a gente levantou algumas questões, esclarecimentos, foi encaminhado via memorando e por email para 133 
a Direção, e aí tem esta questão que o Marcelo acabou de dizer, apuração das responsabilidades, e aí 134 
não sei se vocês já tinham preparado para responder ou se vocês querem que eu leia aqui, como é que 135 
fica..este material que foi enviado.. foi enviado só para a Direção. A professora Jaquelina Imbrizzi leu o 136 
documento que o Departamento enviou (anexo 1). Professora Luciana Maluf: “eu gostaria  de dizer que 137 
eu acho um pouco estranho voltar a esta reunião com o assunto da Silva Jardim, da ocupação do prédio 138 
da  Silva Jardim, sendo que na reunião passada foi informado a todos nós aqui, todos nós sabíamos, 139 
qual foi o motivo pelo qual  algumas pessoas pediram para voltar para a Silva Jardim, para que alguns 140 
setores pudessem funcionar. Inclusive, a servidora Andrea Caboclo, que está aqui presente,  foi uma das 141 
pessoas que eu me lembro bastante bem, que nos esclareceu a respeito da dificuldade da secretaria de 142 
emissão de histórico escolar, e outros documentos que os alunos precisam como primeira necessidade, 143 
para plano de saúde, vale transporte, coisas que se não forem  feitas vão piorar ainda mais a situação. 144 
Pelo que eu me lembro também  a defesa civil liberou o prédio. Então, o que acontece? O prédio vai 145 
cair? Não vai cair. Eu acho que isto até poderia ser rediscutido e não colocado de uma forma assim tão 146 
acusatória e ofensiva. Eu espero que na reunião de adjuntos tenham sido colocados os dois lados da 147 
estória. Teve gente que voltou  para Silva Jardim? Teve. Por que? Qual o motivo? Podia voltar? Em 148 
termos estruturais do prédio, vai cair na tua cabeça? Por favor, que isto seja  falado, porque é muita 149 
responsabilidade para os representantes de adjuntos, que estão em contato direto com a comunidade 150 
docente daqui, o que representa quase 150 professores. Os 150 professores foram informados dos dois 151 
lados da estória? Tomara que sim”..... [barulho de  professores falando....]. Professora Fernanda 152 
Scagliusi: “ queria pedir desculpas pelo meu atraso e talvez eu esteja sendo repetitiva, a Terezinha que 153 
representa os adjuntos já fez uma fala, se eu estiver sendo repetitiva eu peço desculpas mas tentei me 154 
informar aqui do que havia sido dito e do que nós tiramos ontem na reunião dos docentes adjuntos. O 155 
que foi colocado, Luciana, antes de dizer o que foi colocado, aqui é um espaço de conversa, também, e 156 
a medida que a gente coloca as nossas inquietações, as nossas dúvidas, a nossas aflições, as nossas 157 
críticas isto é conversar, não é simplesmente quando duas pessoas já concordam sobre determinado 158 
assunto, este o primeiro ponto. Segundo  ponto, o que foi colocado ontem com relação a esta questão 159 
dos técnicos foi o parâmetro da legalidade que o Procurador Thomas deixou bem claro para todos nós, 160 
que apesar do laudo da defesa civil ele foi muito claro que sem o habite-se, como o próprio nome já diz o 161 
prédio não pode ser habitado e que caso seja, isto poderia acarretar inclusive uma multa municipal. Isto 162 
foi o que pautou a nossa discussão ontem com os docentes entendendo apesar disto todas as 163 
dificuldades. Por exemplo no caso da biblioteca, com certeza foi custoso, difícil mover a biblioteca da 164 
ponta da praia para a silva jardim e certamente seria mais oneroso e difícil mover de volta para a ponta 165 
da praia e depois de volta para a silva jardim. Temos noção dessas dificuldades, não temos respostas 166 
para muitas delas, adoraríamos ter essa resposta, é difícil, é um problema  muito complexo. As outras 167 
questões que foram levantadas foram a responsabilização, que já foi dita, da divulgação pública dos 168 
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laudos. Houve dúvida em relação ao laudo dos bombeiros, que nós recebemos na outra semana o email 169 
com informes da diretoria dizendo que tinha sido feito o laudo dos bombeiros, e aí nós ficamos com 170 
dúvida e queríamos perguntar se antes, quando a gente ocupou  o prédio, se já não tinha um laudo dos 171 
bombeiros? nos pareceu que tinha e que este seria um segundo laudo, então queríamos 172 
esclarecimentos neste sentido. E foi ressaltada uma grande  insatisfação com a situação de 173 
precariedade extrema que a gente está vivendo que é até maior do que  a gente viveu nos últimos anos, 174 
voltamos agora para uma situação ainda pior do que nós tínhamos no ano passado e aí foi colocado 175 
também a questão dos outros lugares. Se foram pesquisados outros locais, tendo em vista que apesar 176 
de neste momento nós estávamos conseguindo dar as aulas, isto está acontecendo de uma forma 177 
precária e as outras atividades também estão sendo comprometidas, orientação de alunos, seja de TCC, 178 
orientação científica, estágio, projetos de extensão, não temos mais espaço para nada disto. Então se 179 
perguntou se outros lugares estão sendo vistos. Temos também a situação do eixo TS que daqui a  2 180 
semanas precisaria fazer uma atividade de supervisão no campus, não tem sala. Então estamos aí 181 
nessa  situação de precariedade muito grande. Essas foram  as falas de ontem, resumidamente e deixar 182 
bem claro isto,que o que a gente se pautou foi pela legalidade e pelo respeito ao espaço da 183 
Congregação, que é o forum máximo de deliberação do nosso campus e que a gente sente que as 184 
decisões da congregação precisam ser mantidas,  precisam ser executadas e nos causa aflição quando  185 
isto não acontece. Foram esses os pontos. Obrigada”. Profa. Sylvia Helena: “estou muito surpresa com 186 
o termo usado pela Terezinha, relatando a reunião de ontem, quanto a um desrespeito da Direção para 187 
com as decisões da congregação, e sua exigência para que isto conste em ata. Professora, tudo o que é 188 
falado aqui consta em ata. Não é necessário um pedido especial e, me parece que fica claro em sua 189 
intervenção e na de outros colegas, como a da Profa. Fernanda Scagliusi, que a Direção teve um 190 
entendimento diferente daquele do grupo de professores que se reuniu ontem,  com relação a definição 191 
de que nenhuma atividade seria realizada no prédio da Silva Jardim. A Direção tinha clareza que a 192 
congregação indicava que não seriam desenvolvidas no prédio atividades que envolvessem estudantes, 193 
no sentido de que havia naquele momento uma suspeita quanto a segurança do prédio, embora  eu 194 
tenha atestado naquela reunião  que todos os documentos e laudos garantiam que  o prédio era sim 195 
seguro e que ninguém seria exposto a risco. A questão da legalidade tal como está sendo formulada 196 
hoje, não foi levantada naquele momento. Nem estudantes, nem professores, nem servidores técnico-197 
administrativos seriam expostos, esta foi a minha fala. Me lembro que a servidora Rosangela Leite disse: 198 
“Professora, isto envolve os técnicos”? Eu disse: “envolve toda a comunidade”. As atividades que estão 199 
sendo desenvolvidas na unidade Silva Jardim, incluem a Diretoria do Campus, na sua liberdade de estar 200 
no prédio, até porque alguns encaminhamentos não são possíveis de serem feitos de nenhuma outra 201 
unidade a menos que fizéssemos a mudança da Direção para a Ana Costa 95, 178 ou Ponta da praia. A 202 
secretaria da Direção, a secretaria do Departamento de Biociências, essas servidoras estão lá 203 
voluntariamente, por entenderem que lá é o local mais adequado para desenvolver suas atividades e que 204 
este não oferece riscos; parte dos servidores da secretaria acadêmica, sendo que os servidores que 205 
preferiram foram deslocados para a ponta da praia. Deste modo o atendimento aos estudantes está 206 
sendo feito na ponta da praia, mantendo-se todos os prazos de entrega de histórico escolar, atestados, 207 
passe escolar, transferência, liberação de declaração de alunos que foram aprovados em intercâmbios 208 
nacionais, etc. Para que isto seja feito não podemos abrir mão da estrutura da Silva Jardim. Há também 209 
alguns servidores da biblioteca, onde também foi construída uma estratégia de ação, que é transitória, 210 
que é provisória,  para minimizar os impactos. Na medida em que estas atividades que estão na silva 211 
jardim estão sendo executadas por pessoas que optaram por fazê-lo. Nos documentos que recebemos 212 
ontem dos professores adjuntos a palavra optaram estava  entre aspas. Não sei por que das aspas. Mas 213 
me permito fazer a interpretação de que elas refletem uma certa desconfiança de que teria havido 214 
coação destes servidores por parte da Direção para  provar que o prédio  é seguro. Não é verdade. Os 215 
servidores que estão lá não foram coagidos e estão dentro do entendimento de que a Direção tem 216 
absoluto respeito pela congregação e absoluto respeito pelas decisões que são tomadas por um grupo 217 
legitimamente eleito para estar aqui. Então, eu efetivamente não consigo nem compreender a expressão 218 
de desrespeito, não acho que desrespeitamos e, caso os conselheiros entendam de uma  maneira 219 
diferente, acho que nós temos que rediscutir o assunto. O campus não parou, o campus continua com as 220 
suas demandas, efetivamente eu não entendo onde nós teríamos desrespeitado,  onde não estaríamos 221 
cumprindo  uma decisão do órgão máximo do campus. Eu não consigo compreender desta forma”. 222 
Professora Regina: “eu quero acrescentar que com relação à secretaria, eu fui procurada pela Andréa 223 
Caboclo, que aqui está, que me pediu autorização para trabalhar na silva jardim porque se não o fizesse 224 
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não teria como fornecer aos alunos os atestados necessários para obtenção dos passes, bolsas, 225 
congressos enfim.. tudo isto ficaria interrompido  enquanto  a secretaria estivesse fechada. Então, a 226 
Andrea e a Lara me pediram autorização para trabalhar na Silva Jardim, providenciar os documentos 227 
cuja solicitação e devolução ocorreria na Ponta da Praia pelos outros técnicos que lá estariam 228 
trabalhando. Esta autorização foi dada por mim com o objetivo de não prejudicar os alunos e professores 229 
que precisavam de documentos. A segunda solicitação que eu recebi foi da biblioteca. O servidor 230 
Ricardo Alves (da biblioteca) disse:  “com relação a biblioteca, foi conversado com a Professora Regina. 231 
Inclusive ficou decidido com ela que os colegas que preferiram não ficar na Silva Jardim, fossem para a 232 
Ponta da Praia, só ficou na Silva Jardim quem quis ficar lá porque as condições de trabalho são 233 
melhores desde que a biblioteca começou a funcionar naquele prédio. Pelo menos da minha parte, há 4 234 
anos que estou na UNIFESP e as melhores condições de trabalho estão na Silva Jardim. Estamos 235 
trabalhando lá sem problema nenhum. “ Professora Regina: três funcionários na biblioteca e 2 da 236 
secretaria acadêmica estão trabalhando na Silva Jardim e também a Sueli Sieiro que está aqui me disse 237 
que estaria na Silva Jardim se eu estivesse. Eu tenho que estar na Silva Jardim, porque é lá que chegam 238 
os telefonemas, estando lá eu supervisiono o que está acontecendo em relação a obra inclusive,  239 
entrada de pessoas no prédio, etc. Nenhum aluno tem autorização para entrar no prédio, nenhum 240 
técnico que não queira é obrigado a entrar no prédio, o prédio não oferece risco; isto já foi atestado pelos 241 
bombeiros, pelo técnico da Prefeitura, pelo técnico da defesa civil, pelos engenheiros da Unifesp. Todos 242 
os documentos estão na Prefeitura. Por este motivo os documentos não foram disponibilizados. Nenhum 243 
problema foi encontrado, a não ser por pequenos ajustes, pintar o piso da caixa do elevador, trocar 244 
tomada do elevador, trocar a luminária, pequenos ajustes que estão sendo feitos. Grande parte da obra 245 
já terminou. Não houve, ao contrário do que foi divulgado maldosamente por docentes e alunos, 246 
desabamento da silva jardim. Não foi  o teto que desabou, foi o forro de gesso que molhou e caiu. Foi 247 
problema sério, as pessoas entraram em pânico mas foi corrigido e foi demonstrado por todos os 248 
técnicos que examinaram o prédio que não há risco agora. O mesmo risco que existe na Silva Jardim 249 
existe aqui, na nossa casa, na rua, no shopping, no cinema. Risco existe em qualquer lugar. Temos que 250 
ter  o habite-se, ninguém discorda disso, a própria Direção não discorda disso e eu e Sylvia não 251 
pretendemos assumir a responsabilidade de um eventual acidente que possa acontecer na Silva Jardim 252 
e termos imputada a responsabilidade de que o acidente aconteceu porque o prédio não tinha habite-se. 253 
Porque a chuva do dia 03 teria derrubado o forro de gesso com ou sem habite-se. A chuva não pergunta 254 
se o prédio tem habite-se. Todas as autoridades competentes já informaram que não há risco. O prédio 255 
não está interditado e não o foi em momento algum. Então, não se trata de desrespeitar uma decisão da 256 
congregação, que decidiu que não haveria atividades na silva jardim, como não está havendo. O que 257 
está havendo são 2 setores que, por opção própria, estão desenvolvendo suas atividades para atender a 258 
comunidade acadêmica. Se eles não estivessem lá, o trabalho da biblioteca e da secretaria  seria 259 
inviabilizado e os estudantes e professores ficariam sem acesso a livros e documentos”. Professora 260 
Carolina Carvalho: “eu quero fazer um esclarecimento. Ontem eu fiz uma reflexão na reunião dos 261 
adjuntos, eu não estava presente na última reunião da Congregação, então eu não pude ouvir as 262 
explicações com relação a suspensão das atividades quais seriam, mas acho que ficou muito claro na 263 
fala da Sylvia que seriam suspensas as atividades de ensino, que envolvem estudantes. Então, espero 264 
que isto tenha ficado claro e que isto seja divulgado para todos os docentes adjuntos, para que se 265 
desmitifique este tipo de mal estar que possa ter sido criado. Ontem  eu falei que antes de julgar, a gente 266 
tem que escutar o que a Direção vai nos dizer, acho excelente esta oportunidade de esclarecer que isto 267 
seja então divulgado para todos.” Professora Jaquelina Imbrizzi: “então eu achei importante a gente 268 
mesmo voltar a falar sobre isto porque eu tinha dúvidas. Quando a gente definiu na Congregação que 269 
nenhum técnico, professor ou aluno entraria no prédio da Silva Jardim eu tinha entendido que ninguém 270 
entraria. Inclusive na  fala da representante dos técnicos, quem falou foi a Mariana, ela disse que os 271 
técnicos não entrariam se houvessem obras. A gente já previa na última Congregação como obra o 272 
escoamento da água que haveria barulhos e tal... talvez seja o momento da gente discutir e ter clareza 273 
dos encaminhamentos que a gente está fazendo aqui. A Giuseppa mesmo que é  a secretaria do 274 
Departamento de Saúde, Clínica e Instituições falou para mim: “ah eu vou ficar na Silva Jardim” e eu 275 
disse a ela que ela não iria ficar na Silva Jardim porque foi definido em Congregação e realmente lá na 276 
Silva Jardim é muito mais confortável para a secretária trabalhar, porque ela tem a sala dela, ali não tem 277 
nenhum perigo mesmo, a única coisa que tem lá nas salas do departamento é que parece que está 278 
sendo reformado o teto. Então é isto. Mas eu orientei a secretária do departamento que ela não deveria 279 
entrar porque eu havia entendido que ninguém entraria. Cabe sim a gente voltar a conversar e 280 
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esclarecer.   A gente entrou para pegar alguns documentos que alguns professores necessitavam como 281 
férias, afastamento, imposto de renda, pegamos, fui com ela e ela  levou para a Ana Costa 178. No caso 282 
ela está trabalhando na 178 na mesa da Joyce, que está de férias. Cabe sim ter mais clareza do que 283 
está sendo decidido aqui.”Professora Sylvia Helena:”cabe, sem dúvida, maior clareza. Quando ouvi a 284 
manifestação da Professora Jaquelina eu não tinha  dúvida que cabia clareza, acho que  há, no mínimo, 285 
dois entendimentos. Isto é possível. Agora o que eu queria deixar  registrado aqui é o meu grande 286 
desconforto com a questão do desrespeito, como se a Direção fizesse o que quisesse depois da 287 
Congregação; se havia uma dúvida do entendimento acho que os nossos professores poderiam ter 288 
perguntado diretamente. Não precisavam esperar nem a reunião ordinária da Congregação porque se 289 
era um desrespeito, a Direção estava infringindo algo grave. Depois vou comentar a respeito das 290 
colocações da Professora Virginia com relação a veiculação de informações, mas acho que em alguns 291 
momentos, e queria citar este, esta expressão ontem usada, se ela apareceu aqui ela deve ter sido 292 
usada ontem, até para pedir registro em ata, é que me parece que a gente enquanto professor, estou 293 
falando da minha categoria, não recebi elementos das outras duas categorias, nós precisamos também 294 
tomar alguns cuidados, com o que falamos, como falamos, como nós nos referimos aos outros,  eu acho 295 
prematuro que de uma reunião de docentes saia a palavra desrespeito. Pergunta primeiro se não há 296 
registro em ata para depois você pedir que seja registrado em ata, eu acho que se a gente não tomar 297 
cuidado, no momento que é da universidade e que é deste campus, ele nos colocará como sujeitos 298 
antagônicos, que não vamos nos cumprimentar mais, porque um fala A e o outro já escuta com má 299 
intenção. Pergunta. Eu acho que há sempre uma postura de conversa. Às vezes é difícil conversar, é. As 300 
vezes é difícil ouvir. Levantando aqui os pontos, bate lá, volta aqui,... não é assim. A Direção, eu, 301 
Regina, Emerson, temos tomado o maior cuidado para aprendermos a ouvir mas efetivamente acho que 302 
neste ponto houve, do ponto de vista da manifestação feita nesta sala, um equívoco com relação ao 303 
encaminhamento da questão. Um equívoco. Se fosse verdade que nós tínhamos descumprido, nós 304 
precisávamos sim ter sido alertados e não se esperasse duas semanas. Mantenho a posição da Direção, 305 
nós não nos equivocamos, mas topo rediscutir, topo que Professora Jaquelina teve um entendimento 306 
diferente, topo com a possibilidade entre pessoas. Agora, que as ações da Direção sejam taxadas numa 307 
reunião de professores e venham trazer para a Congregação a noção de desrespeito, eu acho que a 308 
gente precisa ter muito cuidado. Também quero deixar registrado em ata, o meu extremo desconforto 309 
com a forma como esta questão chega à Congregação.”. Professora Maria Liduína de Oliveira e Silva: 310 
“eu queria recuperar um pouquinho é, nós tivemos uma reunião onde a gente discutiu que íamos 311 
realocar as atividades em basicamente dois prédios, construímos uma comissão e deliberamos, 312 
deliberamos não, encaminhamos que esta comissão seria de 18 a 27.” “Dia 04, alguém fala para a 313 
Professora Liduína.”” Eu tinha entendido que era até o dia 27, aí passei um email para a Regina, mas 314 
enfim não importa, o que importa são os encaminhamentos. Do que a gente fazer no Curso de Serviço 315 
Social, por exemplo, nesta relação, provisoriedade , a gente precisa ter um tempo até para a gente 316 
conversar com os alunos,  e já está com uma demanda sufocante. Não sei até quando a gente vai 317 
conseguir sustentar, tá? Com relação a provisoriedade, ela teve um impacto na questão da precariedade 318 
e a gente tem basicamente 3 ou mais vivências do curso de serviço social que é basicamente aquelas 319 
que eu já relatei por email para Regina no caso, ..... (gravador não pegou a partir daqui até ... Saldanha, 320 
não dá, não tem a menor condição. Sylvia também está aqui e não me deixa mentir que tem um impacto 321 
lá na Supervisão de Estágio que basicamente seriam 3 turnos   e fora isto também tem uma situação que 322 
no primeiro momento o pessoal do Instituto do Mar cedeu......(a voz muito perto do gravador embolou 323 
.....) ou que deu mas de qualquer jeito, mas isto não é o objetivo. Enfim, a gente tem umas construções 324 
que precisamos retomar do ponto de vista como fazer, eu acho que Angela colocou esta questão dos 325 
novos espaços, como está isto, o procurador veio aqui e falou que não seria tão difícil assim.... que seria 326 
em 10 dias. Também acho que o Marcelo levanta alguns pontos, as pendências que nós levantamos 327 
dentro dos cursos e que trouxemos, precisa uma resposta com relação então tem o documento da última 328 
reunião, que a gente levantou do ponto de vista objetivo de como encaminhar isto.” (...muita gente 329 
falando junto ao mesmo tempo não deu para  pegar..... ). Profa. Samira Lima da Costa : “ Bom, minha 330 
fala vai ser objetiva, na verdade eu concordo quando a Sylvia diz que houve 2 ou mais entendimentos na 331 
verdade podem haver tantos entendimentos quantas pessoas existem aqui e do lado de fora da 332 
Congregação também. Acho que é bastante arriscado a gente pautar as nossas formas de condução a 333 
partir dos entendimentos de cada um, mas na verdade,  quando a gente vem para um espaço de 334 
dirigentes, que lida com a vida de outras pessoas  talvez a gente precise dar um passo além e deixar de 335 
fazer as nossas conduções apenas a partir dos entendimentos, dos entendimentos pessoais, como é 336 
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que cada um interpreta cada informação. Não acredita realmente, não houve isto ontem na reunião de 337 
adjuntos, uma fala de que os técnicos haviam passado por uma situação de coerção para estarem na  338 
Silva Jardim. De forma alguma, na verdade ficou muito claro, mesmo na informação que circula pelos 339 
técnicos, ficou muito claro que houve a possibilidade de escolha e portanto foi feita uma escolha de onde 340 
cada um preferia trabalhar não só no sentido do conforto pessoal mas no sentido de dar andamento às 341 
tarefas. O nosso questionamento diz respeito a outra questão.  Houve um momento em que a 342 
preocupação com o prédio da Silva Jardim  dizia respeito à segurança, naquele momento estávamos 343 
passando por um susto coletivo, que provocou medo e que provocou uma série de interrogações com 344 
relação à segurança, no momento seguinte, a questão já não era segurança, mas havia uma outra 345 
questão que era a da legalidade e nesta situação da legalidade ficou evidenciado que o fato de 346 
desenvolvermos quaisquer atividades dentro daquela unidade poderia gerar multas, poderia gerar outros 347 
problemas, professores  trouxeram exemplos de outras universidades que passaram inclusive por 348 
interdição por terem feito uso do espaço antes do habite-se.Quando a gente entende que é ilegal entrar 349 
no prédio daí veio o nosso estranhamento do prédio estar sendo ocupado por alguns técnicos para 350 
alguns serviços. Não é um questionamento se eles fizeram certo ou se eles fizeram errado, o 351 
questionamento foi: não foi discutido isto lá na Congregação a respeito da legalidade, não ficou claro que 352 
pode reverter para nós mesmos, em forma de punição, independe da segurança. A questão é o que isto 353 
nos traz de bom. Nesta circunstância eu entendo que usar ou não usar a palavra desrespeito é explicitar 354 
ou amenizar a situação que  já existe. A gente precisa ter o direito de poder dizer como é que a gente 355 
está se sentindo mesmo que daqui a pouco a sensação seja esclarecida. Mas se há percepção clara de 356 
que  houve um desrespeito a uma decisão da Congregação, que seria não ocupar o prédio antes do 357 
habite-se porque isto seria ilegal, e aí o prédio começa a ser ocupado, e há uma leitura de que isto 358 
significa desrespeito eu acho que a palavra precisa ter espaço para ser usada, eu acho que a gente 359 
precisa ter o direito de expressar com clareza qual é a percepção no momento mesmo que isto logo em 360 
seguida possa ser esclarecido.”Professora Virginia:” vou ser bem breve. A questão não é de pareceres 361 
ou entendimentos que como Samira disse, pode ser tantos quantos somos aqui. A questão é da 362 
legalidade. Profa.  Sylvia Helena não estava presente quando os dois procuradores vieram. Eu acho que 363 
no processo para nós todos ficou claro que há um código de edificações de obras aqui em Santos e que 364 
como qualquer outro município, veda ocupação de prédios públicos quando eles não tem a carta de 365 
habite-se. Então a nossa questão é da legalidade, a gente falou isto inúmeras vezes, que a Direção 366 
inclusive nem pode assumir a responsabilidade porque não se vota se somos a favor ou contra a lei, de 367 
modo algum, esta lei é feita para proteger os cidadãos, é uma lei legítima por isto estava dizendo que 368 
nem cabe votar esta questão mais porque a lei é clara e isto ficou claro para nós, Sylvia, no processo. 369 
Isto não estava claro lá no início de fevereiro. Foi no  processo que isto tudo se esclareceu que há uma 370 
questão legal que não estava sendo obervada, o que a gente espera, que esta questão legal, nem cabe 371 
a Congregação votar, seja observada. Só isso.” Profa. Terezinha:” eu acho que é bom esclarecer. A 372 
gente não está colocando em xeque a legitimidade de uma reunião docente, quantos são que estavam 373 
presentes, eu acho que levanta algumas questões. A gente como representante de docente,   tem feito o 374 
desafio de ser reunir e deixar a pauta colada à discussão da Congregação e outras de interesse e lá 375 
explicitam-se os questionamentos, as questões que estão atravessando o campus. Este é um elemento 376 
e eu acho que o desconforto que a Sylvia fala, a forma com que a discussão chega à Congregação eu 377 
acho que bom que ela chega na Congregação. Isto é um primeiro ponto. Chegar na Congregação é a 378 
gente  legitimar o espaço da Congregação na medida que a Congregação abre a possibilidade da gente 379 
esclarecer esses entendimentos. Então assim eu acho que é salutar quando a gente traz a discussão da 380 
forma como ela vem, e a forma como ela apareceu , então  ela explicita o entendimento de vários que lá 381 
estavam, não são os 150 mas a gente  tem propiciado que todos possam estar lá falando e a gente tem 382 
trazido aqui o debate perfeito enquanto representantes. Então enquanto representante de docentes, a 383 
gente tem procurado ser  extremamente ético nesta conduta. Tem o espaço da discussão, problematizar 384 
o espaço dos docentes, abrir para que todos possam falar  e aí sim manifestar diferentes percepções e 385 
aqui trazer. E então quando a gente traz aqui e isto se apresenta como desconforto eu acho que é 386 
importante que mostra que a gente está legitimando o espaço da Congregação. Tem que aparecer um 387 
situação que foi colocada aí e que vira uma rádio cipó que vai só depois fazer com que esta situação 388 
cada vez mais piore. Então eu acho que o espaço da Congregação é este mesmo. Então eu me 389 
preocupo quando  se fala em entendimentos diferentes e a medida que  uma manifestação que é 390 
legítima dentro de uma reunião docente a partir de discussões que a gente traz aqui e apareceu um 391 
termo, como uma preocupação desse espaço se a gente está decidindo aqui como é que depois em 392 
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outros fóruns altera-se uma decisão da Congregação? Será que houve isto né? Mas o que acontece à 393 
medida  que está lá acontecendo atividades na nossa compreensão era esta mesma que não teria 394 
ninguém no prédio, somente a parte de obras. Este foi o entendimento também meu enquanto aqui 395 
representante naquele período. Então isto volta,  toda a nossa compreensão dos que lá estavam era 396 
essa. Este desconforto  é importante porque mostra para a gente que como é que estão sendo os 397 
entendimentos, o que a gente precisa fazer com as estratégias, para evitar isto. Mas entendendo que 398 
esta manifestação aparece já mostrando que temos alguma coisa aí: é comunicação. Quantas vezes a 399 
gente tem falado de outros espaços que não os emails, docentes.bs está totalmente desacreditado. Que 400 
outras formas, já teve uma série de questões que foram colocadas como sugestões,  que a gente precisa 401 
fazer para evitar  estes duplos, triplos entendimentos que fazem que depois fica aparecendo que tem 402 
coisas acontecendo por trás, como se tivéssemos pré-julgando de uma forma irresponsável. Eu só quero 403 
ressaltar isto, espaço das reuniões dos docentes tem sido extremamente aberto a todos, para todas as 404 
manifestações e a gente pontua sempre para trazer aqui a fala dos docentes e é por isto que quando eu 405 
abri aqui  eu falei exatamente o que aconteceu ontem. A gente precisa então afinar melhor os 406 
entendimentos para   todos nós aqui tomarmos decisões constantes e de uma maneira talvez que depois 407 
a gente fale poxa mas nós votamos errado então. Não deveríamos ter votado lá trás porque não 408 
estávamos entendendo isto. Então é isto.” Mariana Guimarães: “Na reunião dos técnicos, nós tínhamos 409 
entendido que era isto mesmo que já tinha sido votado pela Congregação,  que ninguém iria ficar no 410 
prédio enquanto  não saísse o habite-se. Como saiu na reunião da congregação  que na segunda feira 411 
haveria uma reunião com os técnicos da Silva Jardim para ver a redistribuição dos servidores, para 412 
atender as demandas. Nessa reunião os servidores da biblioteca e da secretaria tomaram uma decisão 413 
espontânea, de acordo com a necessidade, e isolada de retornarem ao setor na Silva Jardim. A principio 414 
o que tínhamos discutido na reunião é que ninguém  ficaria no prédio enquanto não terminasse a obra, 415 
mas depois fazendo a reunião na 2ª. feira, eles constataram que não tinha como fazer o transporte dos 416 
documentos da secretaria e da biblioteca para a ponta da praia e viram a necessidade de continuar na 417 
Silva Jardim. Ninguém foi forçado, nem coagido.” Profa. Sylvia Helena: “a minha impressão é que 418 
precisamos tomar uma decisão. Não sei se vocês percebem como eu. Mas eu estou com dificuldade de 419 
considerar este ponto esgotado porque, há uma questão em aberto. Eu não estive na reunião mas ouvi a 420 
fita e conversei com a professora Regina e Emerson. Não discordo da lei, Professora Virginia. Li o 421 
código de obras da cidade de Santos que é de 1993, as versões de 2001 e 2003. No dia 27 fomos 422 
informados pela Prefeitura de Santos que o alvará seria emitido em 2 dias e que, em seguida, seria 423 
emitida a carta de habite-se. Nós já havíamos decido em reunião que só iríamos iniciar atividades na 424 
Silva Jardim com esses documentos. Ontem, inclusive, estive na Reitoria e não consegui conversar com 425 
o Dr. Thomas, para historiar ao Dr. Thomas o que é que está havendo no edifício central. Nós  426 
ocupamos o prédio  com base nestas informações. Não fomos para lá aleatoriamente, acho que o 427 
cumprimento ou não da lei não é objeto de votação aqui. Mas, existe uma história de encaminhamento 428 
junto a Prefeitura de 8 meses que efetivamente me parece muito estranha essa possibilidade de sermos 429 
multados, mas esta possibilidade foi aqui aventada. Temos que tomar uma decisão, tendo todo mundo 430 
se expressado confortável ou desconfortavelmente, qual a decisão desta congregação na medida em 431 
que com as informações dadas pela professora Regina no início desta reunião nós não estaremos no 432 
edifício Silva Jardim na semana próxima, uma estimativa é que até 4ª feira, estimativa que estamos 433 
trabalhando, com todas as informações dadas pela mesma Prefeitura, esta que tem o código nas suas 434 
três versões é de que está tudo aprovado, falta a assinatura das plantas finais aprovadas pela empresa, 435 
que já estão sendo providenciadas; aprovado pela universidade,o  que já esta sendo feito; anexado o 436 
laudo da vistoria. Respondendo à Professora Fernanda, os bombeiros fazem 3 vistorias, as duas 437 
primeiras possibilitam a entrada. A vistoria final ocorre com a ligação dos elevadores, que era 438 
exatamente a grande questão do prédio. Qual é o grande entrave para nós, o desespero do habite-se, 439 
impor a palavra desespero em relação aos elevadores. Quando  o processo na Prefeitura for finalizado, 440 
poderemos disponibilizar os documentos. Então,  todos poderão conferir as datas em que foram emitidos 441 
os diferentes laudos e constatar a veracidade das informações que foram passadas verbalmente. Tendo 442 
em vista que nós não estaremos na unidade silva jardim na próxima semana, tendo em vista a discussão 443 
que nós estamos tendo neste momento, eu acho que nós precisamos conversar e deliberar sobre a 444 
permanência ou não dos servidores e da Direção na Silva Jardim. Esta é uma decisão que precisa ser 445 
tomada e avaliado seu impacto. A nossa avaliação é de que o fechamento completo do edifício central 446 
na Silva Jardim, impede toda e qualquer atividade da Direção, da secretaria acadêmica e da biblioteca. 447 
Hoje nós temos novos elementos para serem considerados, dadas as informações sobre o andamento 448 
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da documentação que foram dadas no inicio da reunião. Profa. Regina:” antes de colocar em votação, 449 
eu gostaria de ouvir a opinião dos estudantes, porque isto vai representar a não confecção  de históricos 450 
e de atestados enquanto a secretaria estiver fechada. Eu espero que as consequências de uma decisão 451 
como esta fiquem claras para os estudantes e docentes.   Nenhum livro será emprestado. Isto precisa 452 
ficar claro. Eu sei, Virginia, mas há um impacto e isto precisa ser dito. [não da para ouvir .....começa com 453 
a Professora Virginia dizendo: “existe uma lei municipal, nós vamos votar a lei municipal? Eu acho que 454 
precede, as consequências podem ser muito ruins, mas nós vamos votar  a lei municipal nesta 455 
Congregação? Nós vamos jogar nos ombros da Congregação uma responsabilidade de votar se uma lei 456 
municipal é válida ou não? “Prof. Regina: “não é isto. Mas esta é a questão que precede.” (Várias vozes, 457 
longe do microfone......).Profa. Angela Aparecida Capozzolo: “tem uma previsão de que o habite-se 458 
saia? Já tem muitas semanas que se diz que sairá em uma semana, eu particularmente me sinto 459 
confortável de falar isto porque na Congregação duas reuniões  atrás eu disse que seria provável que a 460 
gente passe o semestre sem ter isto e já demandava encaminhamento para a gente ver outras 461 
possibilidades de  espaço. Isto foi votado na Congregação passada então eu acho que a decisão é 462 
assim: se até quarta não sair, há uma suspensão. Segunda e terça é uma coisa a gente tem que  pensar 463 
quais são as possibilidades, eu gostaria de ouvir a Direção em relação a esses pontos, em relação as 464 
responsabilizações, antes da gente votar porque eu acho que é um bloco, acho que se isto se mantém 465 
além de 4ª. feira compromete tudo, porque tá tudo apertado inclusive eu falo  pelo módulo do 3o. ano a 466 
gente jogou todos os campos possíveis. Então assim, vamos ter estrangulamentos, não é possível, eu 467 
acho que a discussão é, até quarta existe a possibilidade de sair na próxima semana, mas isto já existia 468 
um mês atrás, então quero saber os encaminhamentos do que já foi votado aqui e aí a gente decide em 469 
bloco o que fazer. Eu acho que nós já encaminhamos, ficou da Direção ver outros espaços, o procurador 470 
falou  que era possível estabelecer  parcerias, então o que é que foi feito?” Professora Regina: “ Bom, 471 
Angela, eu acho que você tem toda razão, eu vou responder aos questionamentos que eu anotei aqui, se 472 
eu pular algum a Sylvia me corrige ou  alguém me lembre por favor. Em relação ao problema de 473 
comunicação que a Profa. Virginia levantou. Nós concordamos que há uma dificuldade em comunicação. 474 
Nós recebemos o relatório do grupo de trabalho de comunicação, que aponta várias sugestões e que é o 475 
próximo ponto de pauta. Mas, enquanto não temos as condições que são apontadas aqui como soluções 476 
para este problema, estamos procurando melhorar a comunicação através de boletins que estão sendo 477 
publicados na página do campus. Quem me ajudou nesta tarefa foi a Deborah Mendonça, eu elaborei o 478 
texto e ela preparou o formato e inseriu na página. Foram feitos 2 boletins desde a última reunião da 479 
congregação. O último deles  foi divulgado 6ª. feira passada na página do campus. Um novo boletim 480 
deve sair hoje, após esta reunião, divulgando as informações que foram dadas aqui, a respeito dos 481 
documentos que estamos aguardando. Acho que só o boletim não resolve, acho que  nós precisamos 482 
fazer outras ações para melhorar a comunicação mas o boletim tem acalmado um pouco as 483 
inseguranças quanto a informação. Eu quero deixar claro nesta Congregação que não existe nenhuma 484 
informação que a Direção tenha que não tenha sido passada para a comunidade acadêmica, ou através 485 
da congregação, esperando que os representantes na congregação as transmitam para os respectivos 486 
colegas ou através desses boletins ou, em emergências, como já aconteceu uma vez, através dos 487 
emails docentes.bs e servidores.bs. Absolutamente todas as informações que temos são imediatamente 488 
transferidas para os docentes, alunos e servidores. Então não existe nenhum documento que esteja 489 
escondido em nenhuma gaveta da Direção do campus. Nós também, Sylvia e eu, e eu acho que não 490 
somos só nós duas mas todo o conjunto dos gestores deste campus, estamos dispostas a apurar as 491 
responsabilidades sobre atrasos em obra, sobre as dificuldades de precariedade e provisoriedade que 492 
estamos vivendo hoje. Todos nós que aqui estamos sabemos muito bem qual é a origem desses 493 
problemas e nós Sylvia e eu, desde que assumimos a Direção do campus temos sido incansáveis no 494 
sentido de resolver esses problemas. E o Emerson também tem sido incansável, com a ajuda dos 495 
técnicos  que trabalham no setor administrativo. Mas alguns entraves burocráticos são intransponíveis. A 496 
gente esbarra em dificuldades quando vai fazer alguma coisa na Prefeitura, obter um documento, no 497 
bombeiro, na engenharia, a própria Prefeitura publicou na  Tribuna que no dia 29 de abril o habite-se 498 
estaria na nossa mãos. Vocês leram, e não está. Hoje é dia 04 de maio. Na ultima reunião eu disse para 499 
vocês que dia 29 pode ser que seja uma nova data não cumprida e infelizmente isto aconteceu de novo. 500 
Então, nós como vocês somos vítimas disso, de promessas não cumpridas por órgãos municipais, pela 501 
Engenharia da Unifesp, pela Administração, enfim as responsabilidades que serão apuradas. O próprio 502 
pró- reitor de administração já disse que não compete a nós apurarmos as responsabilidades. Nós 503 
podemos solicitar que as responsabilidades sejam apuradas. Esta solicitação já foi feita, o pró-reitor de 504 
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administração já disse no Consu que serão apuradas. Isto é responsabilidade da Pró- Reitoria de 505 
administração. Nós não podemos como docentes e diretores de campus assumir o papel do ministério 506 
público ou da pró Reitoria de administração, o nosso papel na universidade é outro, podemos questionar, 507 
podemos exigir providências, sim, e isto está sendo feito. Podemos solicitar informações sobre o 508 
andamento dessas apurações. Segundo as informações que eu tenho, não passa um documento pela 509 
Reitoria, nenhum contrato é assinado nesta universidade sem que a procuradoria geral examine e 510 
autorize. Então, nada é feito escondido, nada  está indisponível. Eu não tenho todos esses documentos 511 
mas a universidade tem, se vocês querem os documentos tem que solicitar, eu não sei se é possível 512 
mas pode ser solicitado. A Direção tem passado todas as informações que recebe, todas as datas. O 513 
bombeiro vistoriou o prédio 6ª. feira passada, hoje faz uma semana, ainda não entregou o documento. 514 
Informação  passada verbalmente é que está tudo ok, vamos preparar o documento, o laudo do 515 
bombeiro, que diz que o prédio está pronto, que o prédio é seguro, que tem todos os extintores, todas as 516 
mangueiras, todas os detectores de fumaça, tudo em ordem, que o elevador pode ser utilizado. O 517 
documento não está na minha mão mas o bombeiro verbalmente já afirmou que não há pendências e 518 
nem problemas. O elevador foi examinado pelo técnico da Prefeitura juntamente com o  técnico da 519 
empresa e  esses problemas  eu falei para vocês no início da reunião, que nenhum deles inviabiliza ou 520 
coloca em risco o funcionamento do elevador. Ao resolver estas pendências ele vai assinar o 521 
documento, ele não escreveu aqui: este elevador está com risco de cair se for usado, ou o cabo que 522 
segura o elevador  não é adequado para o número de pessoas que o elevador comporta. Não é nada 523 
disso. Não são problemas estruturais, são problemas de acabamento, menores, que vão ser resolvidos 524 
para ter o documento mas nada que compromete.” Professora Sylvia Helena: “Recebemos do 525 
Departamento de Saúde, Clínica e Instituições,  uma solicitação de apuração das responsabilidades 526 
sobre o atraso da entrega da obra, e os problemas relativos ao escoamento de água no pavimento 527 
térreo. O Departamento de engenharia da Unifesp ratifica que o projeto foi cumprido, foi executado 528 
conforme discriminado e que até o momento em que ocorreram as duas chuvas que causaram acúmulo 529 
de água naquele local, este problema não havia sido identificado. Quando a necessidade da alteração foi 530 
constatada, esta foi autorizada e está sendo feita o mais rápido possível. A outra questão que aparece 531 
no documento do Departamento de Saúde, Clínica e Instituições é com relação ao tratamento dado pela 532 
empresa Almeida Zapata quanto a questão da segurança no trabalho de seus funcionários. Na verdade, 533 
é a empresa que responde pela segurança dos seus funcionários. Denúncias eventualmente feitas 534 
chegam até o sindicato que verifica se estas  procedem. A universidade não tem governabilidade sobre a 535 
supervisão das condições de segurança do trabalho.” Professora Jaquelina: “ no caso específico do 536 
acidente de trabalho que aconteceu na obra, não tinha ninguém da construtora para responder pelo 537 
acidente.” Professora Sylvia: “isto não é verdade. Tanto tinha, Jaquelina, que o trabalhador foi 538 
imediatamente levado para a Santa Casa de Santos, foram feitos todos  os procedimentos necessários, 539 
incluindo a cirurgia de recomposição de tendões, o que possibilitou que ele não perdesse os movimentos 540 
da mão ferida. Todo acompanhamento foi feito pela engenheira Renata, da Almeida Zapata.” Professora 541 
Regina:” com relação às previsões de finalização dos documentos, estou dando as informações de que 542 
disponho. Mas, também digo que o tempo todo estamos tendo estimativas que não são cumpridas pelos 543 
órgãos públicos. A estimativa era 29 de abril, não aconteceu, a próxima estimativa é a semana que vem, 544 
que pode não acontecer novamente. Se acontecer, perfeito; e se não acontecer o que nós vamos fazer?  545 
Estamos buscando novos espaços, estamos no meio do semestre, ao contrário do que disse o Dr. 546 
Mauricio Maia, não é simples. Pode ser simples a efetivação de uma parceria,  desde que se encontre o 547 
espaço, o que não é simples é encontrar o espaço. Nós já tivemos uma experiência anterior, quando foi 548 
alugado o colégio São José. Naquela ocasião não foi encontrado nenhum espaço público  disponível. 549 
Estamos buscando, existem algumas possibilidades, não é simples nem fácil e não é rápido.  Eu não 550 
posso alugar um espaço para a semana que vem. Não há como fazer isto. Mesmo que seja sem 551 
licitação, é necessário  montar o processo, este processo tem que passar pela procuradoria federal (o do 552 
elevador está lá faz quantas semanas? duas semanas em regime de urgência, ainda não saiu). Não é 553 
simples.” Profa. Sylvia Helena: “ Primeiro eu estranhei as falas, disse isso para o Dr. Thomas, gostaria 554 
de entender em que ele falou na Congregação do meu campus que  é fácil, que em 10 dias pode ser 555 
feito. Porque então o senhor procurador  está dizendo que o que está levando 7 meses é por alguma 556 
falha da Unifesp. Ele não me respondeu. Fiz esta pergunta ontem. Não é este o prazo que ele dá para 557 
nós em todos os processos. Eu queria deixar registrado porque já fiz este registro junto ao procurador. 558 
Nós temos entrado em contato com a Secretaria de Educação, com a Fatec, e as respostas são que não 559 
há disponibilidade de espaço público no município de Santos para as nossas atividades acadêmicas. Isto 560 
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significa que nós não teremos espaço nem para realocar as atividades de ensino, que estão 561 
desenvolvidas nas outras unidades da Unifesp, nem para supervisões dos projetos de extensão e de 562 
pesquisa enquanto o prédio da Silva Jardim permanecer fechado. Esta é a posição oficial que 563 
recebemos dos órgãos públicos. Não fomos atrás do Senac porque ele cobra, até este momento esta 564 
Direção não fez busca de espaços alugáveis pois foi exigido pela Profa. Angela, neste Conselho, que 565 
deveriam ser espaços públicos. Aí pode ter havido também algum problema de entendimento. Nós não 566 
temos na cidade de Santos, apesar da boa vontade da Secretaria da Educação, dos colegas da Fatec, 567 
qualquer espaço para acolher as nossas atividades acadêmicas. Houve também comentários na reunião 568 
dos professores adjuntos, neste Conselho trazidos pela Professora Liduína, e na internet pelos 569 
estudantes acerca da precariedade das adequações feitas frente a decisão de interromper as atividades 570 
na Silva Jardim. Em especial alguns estudantes se manifestam dizendo que as atividades foram 571 
realocadas de qualquer jeito, sem planejamento. Isto não é verdade. Por iniciativa da Direção, atendendo 572 
a uma determinação deste Conselho, foi formada uma comissão, composta por coordenadores de todos 573 
os eixos e cursos de graduação, técnicos administrativos e um representante discente de cada curso 574 
para fazer este trabalho. Não se realocou de qualquer jeito, apenas para dizer que estava tendo aula. 575 
Gostaria também de dizer  que temos tido acesso a essas manifestações e temos respondido em todas 576 
as mídias. Nas reportagens, em geral aparecem as falas da Direção e da Reitoria, com exceção de uma 577 
matéria veiculada na Tribuna, na semana passada, em que a manifestação da Direção não foi 578 
publicada.” Professora Regina: ”a imprensa dá um destaque enorme para a manifestação do aluno que 579 
está recheada de inverdades, como por exemplo, que pessoas tomaram choque durante a chuva, isto 580 
não é verdade; que havia fios desencapados e expostos, também não é verdade; que tem aluno 581 
assistindo aula  sentado no chão, não é verdade. Nós tivemos o cuidado  de verificar o número de alunos 582 
de cada turma antes de definir qual sala deveria ser ocupada. Tudo isto está saindo na imprensa e a 583 
informação da Direção veio em uma linha. A reportagem com falas de alunos é bem grave. Qual o 584 
objetivo disso? É denegrir a imagem da Unifesp? Vejam se saiu uma linha sobre a USP? só sairam  585 
reportagens positivas. Tem 10 alunos na USP/ Santos, nenhum professor contratado. São professores 586 
da Politécnica que vem aqui dão uma ou outra aula e vão embora. Saiu alguma reportagem das 587 
condições precárias da USP em Santos? Não. Sobre a Unifesp há reportagens quase que diariamente, e 588 
sempre apontando pontos negativos.  Isto compromete a nossa inserção no serviço de saúde. Outro dia  589 
encontrei um professor da Codesp, Esmeraldo Tarquinio, fui apresentada para ele, que disse: ah voce é 590 
a diretora da Unifesp Santos? Nossa, tá difícil lá, ein? Caiu o teto do prédio! A assessoria de imprensa 591 
da UNIFESP, a meu ver não está fazendo o seu papel e teria que ser um papel mais agressivo no 592 
sentido de cobrar espaço para rebater as mentiras que estão sendo veiculadas. Todos os alunos estão 593 
tendo aula normalmente em outros locais, isto não é mentira. Nenhuma aula foi cancelada. Tem 594 
problemas? Claro que tem, o que eu estou aguardando é o prédio ter o habite-se para poder dizer que 595 
as atividades estão retomadas na unidade silva jardim, mostrar a unidade silva jardim, mostrar que o teto 596 
continua no lugar, mostrar que o piso não está cheio de água, mostrar as condições das nossas salas de 597 
aulas, é isto que eu posso fazer. Professora Angela: “quais as propostas de vocês já que não foi 598 
resolvida esta questão , e não sabemos se será? É um novo prazo? O que fazer se não sair esta 599 
semana? Profa. Regina: “antevendo esta possibilidade eu marquei uma reunião com os coordenadores 600 
de curso na 5ª. feira passada, mas recebi manifestação de vários coordenadores de que não seria 601 
adequado fazer uma reunião. Então a reunião foi desmarcada Seu objetivo era justamente discutir este 602 
tema e definir as ações alternativas. Diante desta situação, eu estava aguardando esta reunião da 603 
Congregação para que aqui seja decidido quais são os gestores deste campus que vão se debruçar 604 
sobre este assunto e tentar achar uma solução para este problema, que não é fácil, não é simples e não 605 
é rápido”. Profa. Angela:” foi levantado pelo Dr Thomas, em caráter de urgência, poderia ser levantado 606 
outros espaços. Como não foram encontrados, eu estou reforçando a importância desta comunicação, 607 
de ter passado isto, um estranhamento já que não teve outros espaços e estamos com esta previsão eu 608 
acho que a gente precisava ter reunião de Congregação porque é uma  discussão bastante complexa. O 609 
meu entendimento era preferencialmente público e também a possibilidade de buscar outros espaços”. 610 
Profa. Regina:”a minha proposta era juntamente sentar com um grupo menor de coordenadores 611 
preparar uma solução e trazer para esta Congregação, mas não foi possível ser deste jeito. Então a 612 
gente faz o contrário. Tira da congregação a necessidade de uma reunião de coordenadores para poder 613 
definir como vamos resolver este problema, que agora é imediato.” Profa. Jaquelina: “ a minha fala é só 614 
para reforçar esses documentos do Departamento de Saúde, Clínica e Instituições quando a Regina diz 615 
que tem realmente limites no nosso setor de divulgação, das respostas a isto, é neste sentido mesmo 616 
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que a gente está enfatizando, seria interessante chamar os órgãos de imprensa, e mostrar o esforço que 617 
a comunidade acadêmica fez para manter as atividades acadêmicas, apesar do que aconteceu com o 618 
prédio da Silva Jardim. É neste sentido que eu gostaria de reforçar, da importância de dar visibilidade 619 
para esse esforço. A partir do momento que o prédio for liberado, dar visibilidade ao prédio que estamos 620 
conquistando“. Profa. Regina: “eu quero acrescentar mais um elemento com relação a esta questão da 621 
mídia pois penso que as pessoas precisam ter clareza. A chegada da Unifesp em Santos abala 622 
interesses econômicos muito poderosos. Isto não pode ser perdido de perspectiva. Para a cidade de 623 
Santos é um impacto tremendo a presença de uma universidade pública federal, não é a toa que ainda 624 
não havia nenhuma universidade pública em Santos, nós estamos hoje com uma inserção no Parque  625 
Tecnológico de Santos que nós não tínhamos. Isto incomoda muita gente. Nas primeiras vezes que 626 
houve reunião sobre o Parque Tecnológico a Unifesp não foi chamada, só estavam lá os representantes 627 
das universidades particulares. Saiu alguma notícia negativa das particulares na imprensa nos últimos 628 
tempos? Não. A Unisanta é ótima, a Unisantos é ótima, a Unimes é ótima, a Unifesp é uma porcaria, os 629 
alunos sentam no chão, tomam choque no corredor no meio da inundação, não tem RU, não tem 630 
moradia, é só isto que sai. Estas notícias servem a interesses econômicos locais e estaduais poderosos, 631 
nós temos que ter consciência disso. O que vai para a mídia em uma repercussão tremenda.” Profa. 632 
Fernanda Scagliusi: “nas minhas anotações eu perdi uma informação, as obras de escoamento já estão 633 
prontas? É isto?” Profa. Regina: “só falta colocar a grelha. Quanto tempo? Resposta : Até 18 de maio 634 
estará pronta.” Profa. Fernanda Scagliusi: “perfeito, as outras duas questões muito breves também: 635 
senti falta da fala dos alunos nesta discussão, os alunos  trazerem a posição deles. Em relação a reunião 636 
com os gestores, o local na verdade é este, a comunicação, em que a gente deve discutir e tomar essa 637 
decisão e não selecionar um grupo de gestores para fazer esta proposta. Eu acho que a gente pode usar 638 
este tempo”. Professora Regina: “os coordenadores de cursos e eixos constituem o grupo que deve 639 
tratar destes assuntos sim e em grupos maiores a coisa fica mais difícil.”Profa. Fernanda: “esta questão 640 
da locação das salas eu concordo perfeitamente. Só reforço a fala da Profa. Sylvia onde ela afirma que 641 
existem questões  que precedem a locação das salas e que essas questões que precedem tem que ser 642 
tratadas aqui. Depois, com base no que foi decidido aqui, que sala que vai ser, como eu rearranjo, aí 643 
perfeito, é um grupo operacional, mas a discussão geral este é o espaço. “ Profa. Patrícia Poletto: “ eu 644 
queria fazer um comentário em relação a relocação das salas para ficar registrado em ata. Na verdade 645 
dois pontos me assombram muito, primeiro uma constatação de que o nosso papel aqui como 646 
representante das nossas categorias não tem sido feito na prática. Por que eu faço esta constatação?  647 
Porque tomar conhecimento do vídeo no youtube em que os alunos colocam que a realocação da sala 648 
foi feita de qualquer jeito me ofende pessoalmente, porque na reunião que durou das oito da manhã às 649 
duas da tarde, com esforço intenso de todos os participantes, inclusive com a presença de um 650 
representante de aluno de cada curso, para ter a melhor forma, claro que não seria a forma ideal e nem 651 
a perfeita, mas a melhor forma da gente realocar as salas para este período, se isto é se fazer de 652 
qualquer jeito então eu não sei como é fazer bem feito. Porque nós fizemos o maior esforço possível 653 
para que esta realocação fosse feita. Então eu gostaria de fazer um apelo para que todos nós 654 
fizéssemos uma reflexão, inclusive com os alunos se nós estamos fazendo esta representação de forma 655 
adequada, porque nesta reunião os alunos puderam opinar, puderam rever e saiu todo mundo desta 656 
reunião de acordo com a distribuição que foi feita. Depois ouvir que isto foi feito de qualquer jeito me 657 
ofende e me assusta muito”. Profa. Liduína: “eu acho super pertinente, além desse grupo aqui,  assim 658 
como era na outra gestão ter um forum dos chamados “gestores” e aí não só com coordenador de curso 659 
mas também incluir os coordenadores de eixo porque a gente viu que também fluiu bastante nesta 660 
comissão que teve não só coordenador de curso mas coordenador de eixo também. Chegam algumas 661 
questões para a gente que as vezes eu me sinto até desconfortável, não sei nem responder, este 662 
discurso, essa aproximação da Direção acadêmica eu acho super pertinente, eu estou de acordo. Eu fico 663 
um pouco também  desconfortável naquela outra, por email inclusive que saiu, do que a Regina colocava 664 
que chamou uma reunião dos coordenadores de curso mas  só que não era politicamente viável. Sabe 665 
Regina, porque como se tivesse em oposição no fórum de coordenação de curso mas são as 666 
interpretações em relação a Congregação que é um espaço maior. Me posicionei não que não tivesse 667 
reunião de coordenação de cursos, que tivesse sim mais um horário alternativo que se respeitasse 668 
aquele espaço da Congregação. Uma outra coisa eu coloquei, eu acho que  se discutiu uma política para 669 
a área verde, garantir, eu sei que tem sido garantido, só teve esta exceção deste quando eu estou aqui, 670 
acho que a gente pudesse dar esta regularidade, com certeza vai ter dia que não vai poder, a gente 671 
discutiu ontem com relação à CEG não vai poder ser uma vez por mês, a gente já antecipou. Uma  outra 672 
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coisa também e os estudantes, eu acho sim que a reunião foi muito importante, o grupo trabalhou....(. A 673 
gente já teve varias conversas com os estudantes. Não acho que o estudante deve se responsabilizar do 674 
que foi colocado aqui. Nós trouxemos uma proposta na última reunião para que pudessemos saber 675 
espaços alternativos. Isto foi acolhido na Ponta da Praia, para atender  esses alunos. Não vejo como 676 
responsabilizar os estudantes de não vai poder ter mais , não sei se vocês estão entendendo o que eu 677 
estou falando. (o gravador falhou, durante toda a fala da professora Liduina, inclusive  trechos  não dá 678 
para entender). Profa. Silvia Tagé:” precisamos objetivar o que vamos fazer a partir de 2ª. feira e da 679 
próxima semana, pois temos aulas e alunos. Eu quero sugerir a formação de uma comissão menor para  680 
pensar logística da distribuição das salas. Avaliar o que aconteceu até o momento, o que não deu certo,  681 
e definir um prazo para isto, uma semana, 15 dias, eu gostaria de sair daqui com uma decisão  objetiva. 682 
Eu acho que nós estamos todos aqui num momento de muita angústia, nós não estamos trabalhando em 683 
condições que gostaríamos, mas temos que encerrar o semestre. Por ser  moradora desta cidade há 684 
mais de 40 anos, posso afirmar que todos sabem que a Tribuna é um jornal complicado, tendencioso. 685 
Eles publicam de fato o que eles quiserem e o que der manchete, como todo jornal. Queria relembrar 686 
que no ano passado quando começamos a discussão de aluguel de salas eu falei nesta mesma 687 
Congregação que Santos não tem espaço público nem para dar conta das suas próprias atividades. Eu 688 
falei isto um ano e meio atrás.  Quando trabalhei na Prefeitura aprendi que não havia sala nem para 689 
fazer capacitação de funcionários da própria Prefeitura. Eu também quero lembrar que estamos em ano 690 
eleitoral e que evidentemente o governo do estado vai valorizar aquilo que for relacionado ao partido 691 
dele, então estamos no meio de um circo pegando fogo e estamos no meio de um bombardeio. Eu 692 
gostaria de pedir que não nos bombardeássemos entre nós e que buscássemos uma solução comum. 693 
Eu gostaria que a reunião agora caminhasse no sentido de objetivar o que vamos fazer na semana ou na 694 
quinzena que vem. Quero reforçar a proposta de que a Congregação legitime um grupo de 695 
representantes para poder efetivar estas ações, identificar o que deu certo nesta divisão de salas, o que 696 
não deu, que outras alternativas temos que não serão em espaços públicos.” Professor Rogerio Cruz 697 
de Oliveira : “Silvia contou um pouco daquilo que eu queria dizer aqui. Também manifesto um certo 698 
descontentamento com as coisas que têm ocorrido aqui desde o dia que aconteceu a chuva. Não falo 699 
isto  em meu nome, falo em nome do curso de educação física, que teoricamente tem o quadro mais 700 
precário. Apesar disso, nós nunca paramos, cogitamos já parar mas nunca paramos porque entendemos 701 
que o nosso trabalho aqui é formação de alunos, formação de profissionais, e a gente sempre foi 702 
acostumado a gerenciar o caos.  Entendo que em qualquer instância em que participo, também trabalho 703 
na possibilidade da flexibilidade. Entre tudo posso e nada posso, algo pode ser feito. No sentido  de 704 
encaminhamento concordo com a professora Silvia, precisamos montar uma comissão para saber o que 705 
vamos fazer na próxima semana. Eu só peço aqui que exercitemos nas instâncias administrativas a 706 
mesma flexibilidade que temos nos processos pedagógicos, nas salas de aula. Também não quero votar 707 
se vamos ou não cumprir a lei, mas também tenho certeza de que muitas vezes a infringi, parando em 708 
lugar errado. Enfim, flexibilidade. Acredito nesta forma e faço assim um apoio a Direção, pelo grupo de 709 
educação  física e pelas demandas que têm sido apresentadas. Estou dando aula em situação precária, 710 
mas vamos terminar o semestre. No semestre que vem a gente tem outra possibilidade. Quero então 711 
fazer um encaminhamento de se montar uma comissão para segunda feira se reunir e ver quais as 712 
demandas. Queria manifestar o meu descontentamento por uma situação de stress que é causada em 713 
reuniões  a ponto de se discutir se cumprimos ou não cumprimos uma lei. Era só isto que eu queria 714 
dizer.” Professora Luciana Maluf: ”neste sentido então eu gostaria de propor uma reunião dos 715 
coordenadores para definir a reorganização das salas de aula por  um prazo de 2 ou 3 semanas, se for o 716 
caso, sendo que este grupo contém também um representante discente de cada curso. Estes podem 717 
levar diretamente a esta reunião a demanda do seu curso, de como foi cada uma das atividades 718 
realizadas  e os problemas que ocorreram.” Professora Sylvia Helena: “acho que há mais de um ponto 719 
para esta Congregação se posicionar, um ponto importante é a permanência dos atuais servidores 720 
técnico-administrativos na Silva Jardim. Eu gostaria, se não for possível uma posição consensual, que 721 
nós votássemos esta questão. Acho que nós da Direção precisamos efetivamente de um respaldo, na 722 
medida em que foi identificado que parte do grupo teve um entendimento diferente da outra parte. Não 723 
gostaria  que esta questão não fosse enfrentada por nós na votação. A segunda questão é: levando-se 724 
em conta a estimativa de liberação do habite-se até a próxima 4ª. feira, que nós temos hoje, dada pelas 725 
autoridades responsáveis pelo processo, vamos ter atividade de aula frente às manifestações de que 726 
estas atividades estão precarizadas?Estas decisões  antecedem a formação do grupo de trabalho. Isto 727 
precisa ser levado em conta. Foi dito nesta congregação que os professores na sua manifestação, sem 728 
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dúvida nenhuma legítima, que está pior. Uma divulgação não oficial dos estudantes, pois não foi uma 729 
nota do CA, pelo menos que eu tenha conhecimento, mas houve manifestação dos estudantes que vem 730 
participando das diversas manifestações e que são membros ligados ao CA, mas que não falaram em 731 
nome do CA, nos dois vídeos que eu assisti, também  denunciando que as aulas foram precarizadas, 732 
sem condições de aprendizagem, que tem aluno sentando no chão, eu acho que nós não podemos 733 
deixar passar sem uma posição nossa, como Congregação. A Congregação considera que, a despeito 734 
das manifestações, manteremos as aulas? Fará uma leitura, inclusive de convencimento dos colegas, 735 
que vale a pena?” (... diversos falaram juntos.... não deu para pegar de longe...falaram muito baixo.... 736 
gente falando junto... perdeu uma boa parte ...). Profa. Sylvia Helena :” Eu continuo dizendo, Angela, 737 
que são questões diferentes. Uma coisa significa esta Congregação decidir manter o esforço coletivo de 738 
continuidade das atividades nas condições possíveis. Outra é,  agora como vice diretora deste campus, 739 
deixar claro que não saio tranquila se não propuser esta discussão, depois de ter ouvido a manifestação 740 
da  Terezinha de que os professores atestaram que estão trabalhando em condições piores que já 741 
trabalharam até este momento. Isto foi dito aqui, então esta Congregação tem que lidar com isso. 742 
Mantemos porque a maioria da Congregação entende que é possível e está convencida que a situação é 743 
provisória. Gente, eu ouvi. Esta Direção não recebeu por parte dos estudantes nenhuma comunicação 744 
oficial. Mas eles tem divulgado não apenas no youtube, mas também em jornais, e na mídia televisa as 745 
suas queixas. É impossível não me pautar quando vejo  um aluno dizendo que ele esta sentando no 746 
chão. O campus Guarulhos está em greve há 30 dias porque os estudantes sentam no chão. Como é 747 
que eu posso achar que lá em Guarulhos eles não podem sentar e aqui eles podem ou eu posso dizer 748 
que isto não foi ouvido, que isto não foi dito? Porque  se isto foi dito e ouvido em órgãos não oficiais o 749 
que dá para pedir para o CA é que eles escrevam isto. Enquanto os representantes discentes neste 750 
conselho, Aurélio e Daniel, não são do CA, e jamais apresentaram estas queixas neste conselho. A 751 
Congregação tem que votar novamente porque o quadro agora é diferente, continuamos sem o habite-752 
se, mas há uma diferença na avaliação que chega a essa congregação da estratégia utilizada, é possível 753 
continuar realocando espaço  num esforço conjunto que foi feito frente ao que foi vivido? É possível 754 
tolerar o barulho da sala I da Ana Costa? É possível continuar no Saldanha já que o laboratório de 755 
anatomia mostrou-se inadequado? Isto foi dito aqui, nós não estamos votando sob as mesmas 756 
condições. Eu mantenho a minha proposta de que seja votada a continuidade ou não de realocação 757 
frente a experiência vivida. Alem disso, a Professora Angela propõe uma terceira votação. Ela que antes 758 
propunha a busca apenas de espaço públicos, agora sugere que a Congregação decida que podemos 759 
fazer buscas em espaços não públicos, que implique em pagamento de aluguel. Isto tem que ser votado. 760 
A Prefeitura tem sido parceira, tem respondido a todos os nossos telefonemas e tem colocado a sua 761 
impossibilidade de atender neste momento, assim como a Fatec, a USP não tem espaço, só tem espaço 762 
para 10 alunos. Eu mantenho a proposta de que se façam as duas votações”.(alguém falou baixo, fora 763 
do microfone). Professora Virginia: “eu acho que esta muito tenso”.... Professora Sylvia : “eu acho 764 
bom me expressar, Virginia...( barulhos... barulhos... todos falando pedindo silencio..). Profa. Virginia: 765 
“em primeiro lugar peço que a Sylvia se acalme. Quanto a primeira proposta eu acho que não há 766 
pertinência em votar alguma coisa que já foi votada, que é a situação do prédio da Silva Jardim. Agora 767 
nós temos a questão da legalidade muito clara. Então eu apelo à Direção que não coloque uma coisa 768 
que para mim não é pertinente em votação. Vamos ver como a gente contorna isto, neste grupo,  que eu 769 
acho que todo mundo está de acordo, que precisa dar continuidade ao trabalho e ver como é que 770 
tocamos as aulas a partir de 2ª. feira. Professora Regina, Professora Sylvia, eu acho que é inegável que 771 
as condições atuais são piores que as anteriores, não vai aqui nenhuma crítica. Isto posto, isto não é 772 
ofensivo. Não vamos tomar a coisa como ofensa porque senão fica muito difícil a nossa conversa.  Então 773 
calma, eu peço a você, Sylvia, especialmente, que reconsidere a primeira proposta, a segunda que é a 774 
de nós trabalharmos ativamente e não interrompermos aula nenhuma, apoio integralmente não vamos 775 
assumir responsabilidades que legalmente não podemos, nem vocês como Direção nem nós como 776 
congregação. Eu acho  que talvez haja outras possibilidades, já que nós estamos dispostos a colaborar  777 
e estamos todos colaborando, que outras possibilidades nós temos para que não sejam interrompidas  778 
as ações que os alunos tanto necessitam. Também não vamos botar os alunos contra a parede. Não dá 779 
para  votar com faca nas costas, acho que ninguém quer votar com faca nas costas, nós queremos 780 
colaborar e cooperar. Então vamos fazer um esforço conjunto, pegar a segunda proposta a fundo e ver 781 
como é que este grupo vai contornar sem ferir a legalidade  e sem jogar sobre a Direção e sobre a 782 
congregação uma responsabilidade  que ambas não podem assumir. Como é que nós contornamos os 783 
prejuízos que nós sabemos que estamos tendo.  Isto eu acho que está todo mundo disposto a 784 
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compartilhar. Faço um apelo para que a gente não fique votando aqui aquilo que não pode ser votado. 785 
Professora Sylvia: “da mesma maneira eu espero que os colegas acolham, como eu acolho a 786 
manifestação dos colegas em vários momentos. Não  ofendi ninguém, não denegri a imagem de 787 
ninguém. Peço desculpas se o tom inflamado da minha réplica  tenha ofendido alguém, mas estou no 788 
meu  direito em ser inflamada em momentos nos quais me parece que a minha não concordância 789 
superou a minha aprendizagem de lidar com as minhas próprias emoções.“ (comentários e risadas....) 790 
“eu não estou entendendo. Nós havíamos decidido que não  haveria atividades no prédio  da Silva 791 
Jardim que envolvessem alunos, seja graduação, extensão ou pesquisa. A minha dúvida é (e vejo a 792 
Professora Graciella balançando a cabeça negativamente) se este entendimento foi incorreto, a profa. 793 
Regina não pode atender as solicitações da Secretaria Acadêmica e das bibliotecárias. Não se trata de 794 
votar ou não votar a legalidade. Eu vou ler a transcrição da ata da reunião anterior e depois vou 795 
conversar com o procurador, mas nós precisamos saber se o que foi autorizado foi equivocado. Se foi, 796 
nós temos que dizer às pessoas que elas não podem mais ir lá. Neste caso, vamos ter que responder a 797 
pergunta seguinte, como faremos com os atestados? O que faremos para comunicar o campus?  Assim 798 
sendo, não vejo porque retirar a proposta, Virgínia.  Se a maioria disser que foi equivocado, saindo daqui 799 
nós temos uma reunião para fazer e para ver como dá o andamento. Eu gostaria de propor então a 800 
questão se refere ao entendimento que a Direção teve da manutenção dos servidores que por vontade 801 
própria decidiram por permanecer na Silva Jardim, Samira fez uma intervenção que traduziu bastante o 802 
que eu penso, que por necessidade do serviço, pediram para permanecer na Silva Jardim. Nós tivemos 803 
um entendimento que isto era possível. Considerando não a reunião  de hoje, mas a decisão que 804 
tomamos, este entendimento da Direção foi equivocado, os que consideram que ele foi equivocado de 805 
permitir a permanência mesmo que com a anuência do servidor técnico administrativo na Silva Jardim, 806 
por favor se manifestem: está em votação: (diversos falando junto). Professora Terezinha: “estou 807 
extremamente incomodada porque eu não vou votar porque o que sai daqui é como se nós tivéssemos 808 
referendando a Direção que agiu errado ao permitir que funcionários, técnicos trabalhassem naquele 809 
prédio antes da liberação do habite-se. (gente falando junto com a professora Terezinha impossível de 810 
entender). Eu acho que constatar que houve entendimentos diversos aí, votar aí é  rachar mais, é trazer 811 
uma dualidade. Eu acho que quando a gente problematiza coisas não quer dizer que tá rachado, não. 812 
Rachado é quando rompe-se qualquer forma de diálogo, desqualifica os espaços de representação, 813 
deslegitima espaços decisórios, aí eu acho que é rachar. Enquanto estes espaços estão sendo 814 
debatidos, trazidos a tona, com todas as divergências que se tem, eu me sinto incomodada em pensar 815 
que a gente vai votar isto. Não votarei, vou me abster porque eu acho que quando a gente faz isto a 816 
gente está trabalhando na culpabilização. Erraram e agora vão fazer isto. Eu acho que é isto. Profa. 817 
Graciella: “ eu acho que não somos nós que temos que dizer se há ou não um erro. Se houve uma 818 
decisão da congregação e esta decisão não foi seguida, teve um entendimento diferente, tudo bem, mas 819 
não  somos nós agora que temos que dizer que houve um erro de entendimento. É a própria Direção que 820 
tem que pensar qual é esta situação. Não somos nós que temos que dizer”. (barulhos e conversas 821 
paralelas em voz alta). Profa. Fernanda: “eu estou entendendo pela fala das colegas que a proposta 822 
primeira que a Professora Sylvia fez era pela permanência ou não desses técnicos da secretaria, 823 
biblioteca e da Direção no prédio da Silva Jardim. Isto é uma proposta, ela pode ser votada, mas a 824 
Professora Virgínia tem apelado para que não fosse mas ela pode ser votada. Agora a Professora  Sylvia 825 
reformulou esta proposta, colocando a seguinte questão: o entendimento da Direção foi equivocado? Isto 826 
não é uma proposta, é submeter uma percepção à apreciação. Isto eu acho que a gente não deve fazer. 827 
As percepções são múltiplas, cada um já teve espaço para expressar a sua própria. Voltamos a uma 828 
proposta de ação”. (diversos professores falando juntos...). Profa. Sylvia: “parece-me que a fala da 829 
Professora Fernanda contempla a da  Professora Graciella, nós temos  que decidir se permanecem na 830 
Silva Jardim a Direção acadêmica, secretaria da Direção acadêmica, secretaria do Departamento do 831 
Biociências, parte dos servidores da biblioteca e da secretaria. Esta proposta eu gostaria que fosse 832 
votada. Podemos votar? (diversos professores falando... juntos...). Frente ao resultado desta votação 833 
nós deveremos interromper as atividades destes setores e divulgar esta decisão para a comunidade. A 834 
minha insistência em votar deve-se ao fato de que houve um entendimento múltiplo, e que nós 835 
precisamos saber como conduzir a partir de agora. Colocado em votação: 16 conselheiros manifestaram-836 
se a favor da permanência na Silva Jardim da Direção acadêmica, secretaria da Direção acadêmica, da 837 
secretaria do Departamento de Biociências, de alguns servidores da biblioteca e de alguns servidores da 838 
secretaria de graduação; 04 se manifestaram contra e houve 12 abstenções. (A fita começou  falhar.... 839 
quebrar a voz....pessoas falando junto com o professor... ). A segunda proposta diz respeito a decisão de 840 
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continuarmos as atividades acadêmicas, realocando-as nos espaços disponíveis. Colocado em votação, 841 
todos se manifestaram favoráveis a continuidade das atividades no espaços disponíveis nas unidades da 842 
UNIFESP. Foi aprovada por unanimidade a constituição  do grupo de trabalho formado pelos 843 
coordenadores de curso, coordenadores de eixo, representantes discentes e técnicos para distribuir as 844 
atividades nos espaços disponíveis. A terceira votação refere-se à proposta da Professora Angela 845 
Capozollo. Professora Angela: “Se o habite-se sai na 4ª. feira, proponho nos reunirmos 5ª e que a 846 
realocação de atividades seja feita até 6ª feira. Mas, considerando que esta expectativa pode não se 847 
concretizar, como tem sido nossa experiência de constantes adiamentos, sugiro que a Direção, na 5ª. 848 
feira, apresente um levantamento dos espaços, inclusive vendo com o procurador  esta disponibilidade, 849 
ele disse que em 10 dias sairia porque se não tiver  o habite-se está cada vez mais difícil a gente adiar. 850 
Eu acho que não dá para esticar muito mais. Eu gostaria de ter uma avaliação, uma busca, um 851 
levantamento de espaços, de aluguel. Eu acho bem importante a documentação relativa às tentativas 852 
dos públicos, até por causa de toda essa situação que a gente vive, solicitamos não tem espaço, que 853 
estes documentos sejam apresentados pela Direção. (diversos falando.....). Profa. Sylvia Helena: 854 
“Profa. Angela, passaremos a pedir as informações  por escrito sobre disponibilidade de espaços 855 
públicos em Santos para uso da UNIFESP. Nós não estamos votando o aluguel, mas apenas espaços 856 
públicos  que pudessem alocar parte das atividades acadêmicas do campus. Professora Angela 857 
respondeu longe do gravador e  gravou longe não deu para entender. conversas paralelas.... Professora 858 
Sylvia: “teremos o cuidado de que todos os espaços procurados sejam espaços legalmente 859 
reconhecidos pela Prefeitura. Não tenham os problemas que o nosso prédio tem. Nós vamos ter este 860 
cuidado para que não estejamos pagando aluguel em imóvel não autorizado pela Prefeitura. Nós vamos 861 
então votar se a Direção vai preparar o levantamento de espaços não públicos disponíveis para a 862 
locação de atividades de ensino no campus, caso não possamos retornar ao edifício central até 2ª. feira 863 
ou 3ª. feira. Enviaremos por escrito as nossas solicitações já feitas verbalmente e pediremos repostas, 864 
também por escrito da Prefeitura e da Fatec. Vamos votar: quem é a favor que a Direção faça o 865 
levantamento de espaços não públicos para locação de atividades de ensino deste campus até que o 866 
habite-se seja emitido de modo que possamos ocupar a silva jardim. Votaram a favor da proposta da 867 
Profa. Angela que a Direção faça o levantamento de espaços não públicos com relação a acolher as 868 
atividades de ensino deste campus até que o habite-se saia e que faça o registro  por escrito das suas 869 
solicitações junto  aos órgãos públicos 16 conselheiros; 5 votaram contra e 10 se abstiveram. Profa. 870 
Regina: “em relação a outras questões que foram colocadas tanto pelos Departamentos quanto pelos 871 
Cursos e também  pelas professoras Virgínia e Angela, eu vou encaminhar as respostas por escrito para 872 
todos os conselheiros. Está muito difícil fazermos reuniões semanais de Congregação pois estas 873 
consomem um dia inteiro, alem de tempo gasto na confecção de ata  e de todos os encaminhamentos 874 
que se seguem. Isto tem tomado muito tempo além da precariedade da situação de trabalho da diretoria. 875 
Então responderei o que for possível e encaminharei o que não for de minha competência. Mais uma 876 
coisa: Professor Marcelo, quanto a acústica das salas eu gostaria que o senhor encaminhasse um 877 
documento especificando qual é exatamente o problema com a acústica das salas”. Professor Marcelo 878 
Domingues Roman: “eu recebi manifestação  na comissão de curso que a sala não tem acústica 879 
adequada, pois quando se abre a porta, o ruído do corredor atrapalha quem está dando aula; quando se 880 
fecha a porta, o ruído reverbera impossibilitando trabalhos de subgrupos e discussões, ficando uma 881 
vozerio. Foi assim que me disseram. Assim penso que pudesse ser feito um tratamento para absorção 882 
da acústica.” Profa. Sylvia Helena: “nós responderemos adequadamente, a todas estas perguntas. 883 
Quando tivermos material para fazer tratamento acústico nas 21 salas da Silva Jardim, estaremos muito 884 
felizes, porque neste dia estaremos na Silva Jardim. Vamos tratar com todo respeito as questões aqui 885 
apresentadas e documentaremos nossas ações.” Profa. Regina: “ vamos deixar os informes para a 886 
próxima reunião ordinária. Os seguintes documentos foram assinados ad referendo deste conselho para 887 
não atrasar os contratos e concursos: prorrogação do contrato do professor substituto do Professor 888 
Sionaldo Eduardo Ferreira; aprovação do concurso docente da Educação Física, na vaga do Prof. Pauli; 889 
afastamento para pós doutorado da Professora Rosana Rossit. A Professora Regina marcou para as 890 
8:30h na segunda-feira, na Ana Costa, 95 a reunião do grupo de trabalho pra distribuição das atividades 891 
nas salas. A Professora Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 892 
Sociedade e  para constar eu, Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 893 
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