
 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 

 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 1 
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
10.04.2012 4 

 5 
 6 
Ao décimo dia do mês de abril do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à Avenida Ana 7 
Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista 8 
da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos, 9 
sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, Diretora do Campus. A Professora Regina 10 
iniciou a reunião informando que não havia muitas novidades com relação à última reunião. Os 11 
documentos foram todos entregues; finalmente a Prefeitura declarou que recebeu tudo e não solicitou 12 
nenhum documento adicional, como vinha fazendo há vários dias. Estamos aguardando o parecer do 13 
setor responsável em relação ao alvará para funcionamento. Em relação às canaletas, ontem houve 14 
uma reunião da Engenharia da Unifesp com representantes da Almeida Zapata e foi definido entre 15 
eles quais são os reparos a serem feitos para garantir o  escoamento adequado da área no térreo e 16 
também na cobertura. Hoje, os engenheiros da Unifesp devem estar trazendo a definição por escrito 17 
do que vai ser feito, com a especificação dos materiais, e o trabalho vai ser iniciado. Eles precisam 18 
encomendar o material e preparar o local para receber essas canaletas, o que vai causar barulho. 19 
Segundo o que nos foi informado pela Almeida Zapata, eles precisariam de cerca de 15 dias para 20 
preparar o terreno e depois outros 15 dias para finalizar o trabalho. Estes são os prazos que temos a 21 
partir de agora. A palavra foi aberta para quem quisesse se pronunciar: Professora Terezinha Fátima 22 
Rodrigues: “ Eu queria repassar as  questões que foram colocadas ontem na reunião dos adjuntos, 23 
com essa pauta específica.  Entre as questões que foram colocadas, foram colocadas discrepâncias 24 
entre as informações que nós temos e o quanto isto nos coloca inseguros em tomar decisões, 25 
também que nós não temos conhecimentos suficientes sobre alvará e Habite-se. Outro elemento foi a 26 
não existência de brigada de incêndio, a questão da acessibilidade, fiação elétrica exposta, que nos 27 
preocupa, tudo isto foram alguns dos elementos que apontaram para nós e diante da nossa falta de 28 
conhecimento técnico a insegurança de tomar decisões sobre a continuidade ou não das aulas. Este 29 
foi o tema que permeou a nossa  discussão, a falta de clareza, a falta de informações mais coerentes. 30 
Tudo isto faz com que nós, representantes dos adjuntos, fiquemos sem condições de tomar uma 31 
decisão. A questão do habite-se que nos dá segurança de entrar ou não. Nos preocupa em saber que 32 
ainda não temos hoje esta informação. Precisamos criar um canal de informação mais acessível para 33 
a comunidade acadêmica. Mais outra  questão colocada é a segurança do prédio.  A gente sabe que 34 
o prédio não vai cair, mas os problemas que estão aparecendo nos causam insegurança, quem 35 
responde pelo prédio, definir isto. E aí, de quem é a responsabilidade diante dessas questões todas, 36 
quais os riscos da gente continuar em um prédio em obras, sem alvará ou habite-se? Caso ocorra 37 
alguma situação inesperada, incidente ou acidente, quem são os responsáveis por isto? Incerteza 38 
quanto a própria tomada de decisão foi bastante colocada. A própria responsabilização da obra, a 39 
quem se cobra para prazos, acidentes, dificuldades, quem aciona quem”. Discente Aurélio Miyaura: 40 
“os estudantes não se reuniram ainda, temos uma assembleia marcada para hoje, na verdade a 41 
gente ainda traz a posição que o Mauricio trouxe na semana passada que os alunos querem ter aula 42 
mas neste momento não na Silva Jardim.” Profa. Sylvia Helena: “ é importante frisar que todos os 43 
espaços na Silva Jardim só foram ocupados após a vistoria dos engenheiros da UNIFESP. Nós não 44 
circulamos em nenhum espaço que  não tenha sido vistoriado e liberado para o uso. Mas haverá 45 
também uma inspeção final, não é que estamos ocupando sem inspeção, sem o aval para os 46 
espaços que nós estamos ocupando. Quero deixar bem claro que os documentos a que a direção se 47 
refere quando afirma a segurança do prédio, são:  laudos emitidos por  profissionais  da UNIFESP e 48 
por  engenheiros que não pertencem aos quadros da Unifesp nem da Almeida Zapata. Estes laudos 49 
estão no processo para obtenção do alvará. Após o alvará, ocorrerá a liberação dos elevadores. A 50 
vistoria feita pela Engenharia da Unifesp após a chuva de 03 de abril, atesta a segurança do prédio;  51 
o pronunciamento do representante  da defesa civil da cidade de Santos que vistoriou o prédio no dia 52 
04 de abril, como é de conhecimento de todos,  e atestou a sua segurança para a comunidade da 53 
própria universidade e para toda a comunidade que vive no entorno do prédio da Silva Jardim; 54 
documento do corpo de bombeiros. Nós estamos falando de todas as  pactuações feitas com a CET, 55 
que considerou adequado o nosso estacionamento, e o número de vagas. Quando a Profa. Terezinha 56 
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traz as informações que podemos melhorar, o GT de comunicação está trabalhando neste sentido. 57 
Não somos nós universidade, nem Almeida Zapata, mas são documentos emitidos pela fiscalização 58 
da cidade. Profa. Regina falou sobre o avanço que foi para nós ontem termos da parte da prefeitura a 59 
sinalização de que não há mais nenhum documento que não esteja presente no processo. Estivemos 60 
na prefeitura ontem e estamos aguardando uma data  para a emissão do alvará. Todos os 61 
documentos, laudo estrutural do prédio, memorial descritivo, laudo do corpo de bombeiros, tudo que é 62 
necessário para o alvará está no processo.  Os problemas que ocorrerem a partir do dia final da 63 
entrega da obra, deverão ser corrigidos, de acordo com o contrato dentro de 90 dias. Isto também é 64 
um dado. Fomos nós, a direção, que acionamos a Engenharia, por isto foram eles que ontem fizeram 65 
a reunião para definir tipo da grelha, qual o fornecedor, qual oferece melhor prazo de entrega. A 66 
responsabilidade é da Universidade Federal de São Paulo na medida em que ela recebe o espaço. 67 
Isto me parece claro. Na medida em que o órgão máximo de um campus é o seu Conselho de 68 
Campus,  esta responsabilidade também está aqui para este coletivo. Continuo afirmando, eu não 69 
entendo com todas as informações de que disponho e que me parecem públicas, que nós temos 70 
problemas de segurança no prédio. Esta é a minha avaliação. E, portanto, não identifico que 71 
tenhamos exposto a nossa comunidade a qualquer insegurança. Dos pontos levantados pela 72 
Professora Terezinha, o único para o qual nós não temos resposta, porque não sabemos a data, se  73 
refere ao acesso aos elevadores. Hoje não podemos dizer quando teremos os  elevadores ligados 74 
porque não temos a data de entrega do alvará.”  (gravação bastante barulhenta). Professora 75 
Florianita Coelho Braga Campos: “ A Regina trouxe uma informação que é melhor do que a de 5ª. 76 
feira passada. Se tem todos os documentos da Prefeitura, por que o alvará não tem prazo de sair? 77 
Não estou conseguindo entender.” sem áudio, sem gravação... barulho grande)Professora Regina: 78 
“Em relação à pessoa que vistoria a obra, ela é responsável sim, e a obra  vai sendo vistoriada por 79 
etapas. Na medida em que cada espaço é entregue, a empresa sinaliza que concluiu as obras 80 
naquele determinado espaço. O engenheiro da Unifesp vem, inspeciona, confere e recebe a obra, a 81 
partir deste momento a obra passa a ser responsabilidade da Unifesp. Tem vários espaços que já 82 
estão prontos e aguardando a vistoria. A Engenharia da Unifesp é responsável sim a partir do 83 
momento que ela atesta que o espaço está construído de acordo com o projeto, de acordo com as 84 
especificações técnicas. Em relação ao seguro, eu não tenho esta informação eu preciso me informar 85 
a respeito. Foi mencionado também pela Professora Terezinha a questão de fio elétrico exposto. Não 86 
existe fio elétrico exposto. Uma aluna relatou que tomou choque num fio exposto. O que eu queria 87 
saber é aonde foi, porque preciso ir com a aluna ou com quem estava com ela, para saber qual foi o 88 
fio. O que a empresa garante é que não há fio elétrico exposto. Tem algumas caixinhas que estão 89 
abertas e  tem um fio vermelho nestas caixinhas. Este fio vai ligar depois os sensores de fumaça. Não 90 
tem corrente elétrica. Professora Angela Capozzolo: “A minha pergunta vai no sentido que na 91 
congregação passada eu perguntei para o engenheiro e ele disse que não poderia se responsabilizar. 92 
Eu não estou pondo em dúvida os documentos e nem que o prédio tenha problemas estruturais, o 93 
fato é que a gente não tem alvará para funcionamento então estou pensando em responsabilidade. 94 
De quem é a responsabilidade legal? Podemos entrar legalmente? Esta é a nossa questão.” 95 
Professora Regina: “ Angela, todos os documentos, como disse  a Sylvia, garantem a qualidade da 96 
obra. Todos os espaços que estamos ocupando foram espaços inspecionados e fomos autorizados a 97 
entrar. O documento que é o alvará de funcionamento não está disponível, depende da Prefeitura. O 98 
que aconteceu no prédio, no dia 03/04, foi um acidente causado pela chuva, aconteceu lá e pode 99 
acontecer lá de novo ou aqui ou em qualquer outro lugar. Há algumas coisas que não conseguimos 100 
prevenir. A chuva do dia 03 não deu para prevenir. Nenhum de nós aqui, nem com o alvará ou habite-101 
se pode garantir que não vai acontecer de novo um acidente.” (de 0:35 até 0:43:33 min em diante o 102 
microfone parou, não gravou e não dá para entender nada - barulho não identificado na fita) 103 
Professora Virginia Junqueira: “eu não acho justo sequer para a direção assumir uma 104 
responsabilidade pesada como esta, ocupar um prédio sem que a legalidade disto esteja claramente 105 
colocada e resolvida. Não é recomendável do meu ponto de vista. Eu nem havia lembrado da 106 
questão do seguro. Não precisa chover, basta alguém cair da escada, cair numa casca de banana 107 
que não estará coberto pela companhia de seguro. As companhias de seguro são chatíssimas, 108 
extremamente rigorosas. Então o que eu pediria, como eu disse, o reitor tem que intervir nesta 109 
situação, tem que falar com o prefeito, se é apenas uma questão burocrática e não técnica o reitor 110 
tem que se colocar e pedir ao prefeito que libere este prédio. O que a gente fica pensando, Regina e 111 
Sylvia, a quem respeito muitíssimo, haverá algum problema técnico que segura a prefeitura de dar 112 
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este alvará? É isto que queremos saber. Não basta ela dizer informalmente, ela tem que escrever e 113 
liberar o prédio. O reitor tem que ser chamado. Não é uma questão legal, a gente politiza no bom 114 
sentido, de chamar o reitor na sua responsabilidade. O setor de engenharia  não pode se 115 
responsabilizar. A responsabilidade vai cair na cabeça da Regina e da Sylvia. Não podemos pedir às 116 
duas que assumam esta responsabilidade, assim como não podemos pedir a esta Congregação. A 117 
procuradoria  tem um parecer, ela é a favor de que se ocupe um prédio sem habite-se? Sim ou não? 118 
Não tem mais ou menos. O que o Dr. Thomaz tem a dizer? O reitor o que tem a dizer? E, ontem, vim 119 
de Guarulhos onde os professores decretaram greve por tempo indeterminado, por causa desses 120 
problemas. Não quero crucificar ninguém do setor de engenharia e temos  que estar solidários com a 121 
direção, que não pode assumir esta responsabilidade de ocupar um prédio sem habite-se, e que o 122 
prefeito e o reitor têm que se entender hoje, agora, para não haver mais prejuízo.” Professora Regina 123 
“todos os documentos atestando a segurança do prédio foram assinados pela arquiteta, pela 124 
engenharia e pelo Pro-reitor de Administração ou pelo Reitor.  Nenhum documento é assinado pelo 125 
reitor se não houver passado antes pela procuradoria. Todas as contas e documentos foram 126 
analisados e aprovados pela procuradoria. Em relação  à prefeitura, o reitor tem se mostrado 127 
incansável nesta busca pelo alvará. Ele ligou várias vezes para o prefeito, que estava fora do Brasil a 128 
semana passada, falou com o  chefe do gabinete, que  se dispôs a ver qual era o problema. A  129 
prefeitura é um órgão público e alguns procedimentos são burocráticos e demandam tempo, e tudo o 130 
que é possível tem sido feito. Professora Sylvia: “ nós não estamos querendo um alvará de fachada, 131 
um documento que ponha em risco a comunidade.  Não há em Santos, o que existe em outras 132 
cidades, alvarás parciais. A mesma preocupação é reforçar o que a Regina disse que o reitor tem 133 
sido incansável na busca pela emissão do alvará.” Professor Stéfanis Silveira Caiaffo :” Eu queria 134 
começar falando uma coisa que espantosamente não ouvi de colega nenhum do campus,  eu penso 135 
que as condições de trabalho para mim, melhoraram bastante, a questão de sala de aula, é preciso 136 
dizer, é bem melhor na Silva Jardim. Está num bom caminho. Queria falar o que a Virginia falou, que 137 
realmente não consigo entender como podemos cogitar em arcar com as responsabilidades, caso 138 
alguma coisa venha a acontecer. Quando a Regina falou que os fios são para ligar os sensores de 139 
fumaça, descobrimos que parte do sistema contra incêndio não está pronto, e a gente vai ter agora 140 
mais um problema antes da obra terminar, vai ter barulho, pó, obras, eu volto a dizer, eu não sei das 141 
condições patrimoniais, toda vez que se estaciona o carro por ali. Qualquer dia acontece 142 
acionamento em massa das pessoas que possuem veículo em Santos. Todas as pautas que vem 143 
sendo colocadas há um ano e meio, tempo propício para discutir em que condições vamos entrar  144 
neste campus. É muito mais do que ter ou não ter um alvará. A posição dos estudantes é 145 
contraditória, a gente não quer aulas na Silva Jardim mas não quer parar, o que vocês estão dizendo,  146 
ou se assume uma posição ou não. A dos técnicos também. Havia uma pauta grande dos técnicos e 147 
gostaria que eles se posicionassem. Os estudantes se posicionarem com mais firmeza.” A Professora 148 
Jaquelina Imbrizzi reforçou o que o Professor Stéfanis disse. A Professora Sylvia Batista disse que os 149 
problemas que aconteceram após as chuvas de 15 de março e 03 de abril foram identificados e foi 150 
encontrada a solução. A produção de pó, poeira e barulho será por 15 dias. A Professora  Sylvia falou 151 
sobre a acessibilidade: “Sem dúvida, Jaquelina esta é a nossa questão hoje. Falo em nome da 152 
direção, do reitor. Esta é uma questão que esperávamos resolver dois dias depois do dia 27. Com 153 
relação aos elevadores, como não temos o prazo do alvará não temos como fazer uma previsão. 154 
Garantir acesso pleno na perspectiva do direito que tem todo o cidadão, esta é uma questão que com 155 
os dados que dispomos  não temos como saber quando será resolvida.” Professora Terezinha:” 156 
temos um quadro bem claro, faz considerações e  volta ao mesmo ponto. Fico mais insegura. 157 
Estamos vendo o trabalho árduo da direção de campus.Outra coisa aparece, o seguro. Questões que 158 
aparecem que nos dificultam a tomar decisões. Trago o final da reunião de ontem, é que voltamos a 159 
partir de quando, não voltamos e assumimos? O que pensamos hoje que a situação da semana 160 
passada para esta não alterou? Enquanto representante dos adjuntos, nós não temos condições de 161 
voltar. Deveríamos levar para a reunião de cursos, eixos, núcleos, técnicos com urgência, levar todos 162 
esses dados. Prof. Odair Aguiar Jr: “concordo com o que ela falou. Gostaria muito de poder levar esta 163 
informação para eles. Profa. Andrea Jurdi: “coloco uma questão objetiva, não podemos ocupar o 164 
prédio da Silva Jardim antes que esteja tudo arrumado.” ( a partir daqui o ruído do microfone abafou a 165 
voz )Profa. Florianita: “acho que já temos alguma certeza, e podemos fazer encaminhamento, que a 166 
gente não só fique em reunião e nos organizemos para ir para a Prefeitura.” Prof. Ricardo Guerra: “ 167 
eu me recordo que antes de começar o semestre disse que se não tivesse tudo certo deveríamos 168 
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repensar, temos que nos unir  e fazer uma pressão externa e tirar esta responsabilidade nossa. Me 169 
preocupa levar para os grupos, levar o que, proponho que a prioridade seja a seguinte: não temos 170 
habite-se. E se não temos, o que fazemos? Não dá para arcar com esta responsabilidade. A proposta 171 
é que se leve aos pares como uma questão pontual, o que precisa para tirar este ônus no campus, 172 
precisamos de engenheiros nesta reunião. Me preocupa muito ter que arcar com a responsabilidade.” 173 
(muito barulho de professores falando junto com alguém que estava falando com o Professor Guerra 174 
…) Professora Regina disse que o Cazuza acaba de informar que acabou de falar com a Sra. Sonia 175 
Alencar, da Secretaria de Edificações de Santos, que diz que o processo foi encaminhado ao CET e, 176 
em seguida seguirá para a Secretaria de Meio Ambiente, para parecer conclusivo e a ordem que ela 177 
recebeu é resolver o problema o mais rápido possível. Então a parte burocrática mais demorada já foi 178 
resolvida e os pareceres da CET  e da Secretaria de Meio Ambiente são conclusivos, são os dois 179 
últimos e a ordem que eles tem é resolver o problema. Agora vai fazer contato com o Prefeito para 180 
ver se acelera.  Esta é última notícia que temos. (não deu para pegar, voz abafada muito barulho do 181 
microfone e pessoas falando em volta... ). Professora Sylvia: “acredito que nós não temos espaço 182 
para abrigar as atividades de ensino de graduação e de extensão que estão sendo realizadas na 183 
Silva Jardim, em outro lugar.” Professora Regina encerrou as inscrições, dizendo que havia mais 7 184 
pessoas inscritas e pediu que as pessoas fossem breves. Discente Rodrigo Saggiorno(não é membro 185 
da Congregação) : “vejo muitas pessoas que entraram comigo, lembro Professora Sylvia no sócio-186 
drama. Me surpreendi que o prédio era  alugado, mas aceitei porque era Unifesp, aí no outro ano foi 187 
outro alugado na Ponta da Praia, aí teve uma conversa com o Reitor e ele falou que em 2008 iria 188 
estar pronto, 2009, 2010, 2011 não veio. 2012 veio em obra, continua em obra. Aí eu fiquei chateado. 189 
E o dinheiro que está sendo gasto? Gastou com alugar o Colégio São José e agora com a 190 
Portuguesa Santista. Foi mal planejado mas tá sendo criado um Departamento de Planejamento 191 
agora... a gente faz parte do Reuni.. uma pergunta que eu espero ser respondida é:  a serviço de 192 
quem cursos são criados sem infra estrutura e recursos humanos necessários para estar em 193 
condições de trabalho? ”Professora Ana Rojas: “queria lembrar que no início do ano, havia uma 194 
questão que foi trazida para a congregação quando se decidiu pelo adiamento das atividades. 195 
Estamos 40 dias após revivendo a mesma coisa do dia 03 de fevereiro, então reconhecemos os 196 
esforços que foram feitos mas de concreto, não temos o documento. Pelo que já ouvimos aqui, qual 197 
vai ser o prazo? Podemos pensar, em termos de encaminhamento, que há sim uma possibilidade de 198 
que possamos ter o alvará, levar aos nossos pares para decidir pelo início das atividades. Quem 199 
responde legalmente pelos acidentes que acontecem no campus?” Professora Jaquelina Imbrizzi: 200 
“então parece que há uma proposta de não entrar no prédio Silva Jardim antes da liberação do 201 
alvará, antes da instalação dos elevadores, e sem que o reparo do sistema de escoamento seja feito. 202 
Chamar reunião com os pares via departamentos para pensar  estratégias de mobilização e, se 203 
acordado, que não entraremos no prédio da Silva Jardim a questão que fica para ser discutida aqui é 204 
a questão das atividades acadêmicas. Professora Sylvia Helena disse que os elevadores já estão 205 
instalados, o que falta  na verdade é colocá-los em funcionamento.” Professora Florianita: “acho que 206 
os estágios já funcionam independente da Silva Jardim e eles podem continuar normalmente. As 207 
outras coisas tem que parar. Fica no departamento a discussão.”Professora Regina: “ a questão é: o 208 
que para, o que volta. Não é no final de reunião que vamos discutir sobre isto. Vamos nos ater à 209 
pauta, e decidir se vamos entrar no prédio antes de resolver as pendências do alvará, funcionamento 210 
do elevador e a drenagem da água no térreo.” Professor Odair: “  vamos ouvir ou não as bases? 211 
Professora Virginia: “Eu tenho absolutamente confiança no que a Sylvia está dizendo que temos 212 
condições técnicas de ocupar este prédio e que a questão do alvará é burocrática. Hoje o reitor tem 213 
que conversar com o prefeito e liberar este alvará hoje, se toda a documentação está preenchida eu 214 
não vejo por que não liberar... isto é importantíssimo, prosseguir mobilizado desta maneira, o reitor 215 
ficou sabendo, o telefonema é um resultado disso, a congregação apela ao reitor que intervenha hoje 216 
porque queremos alvará hoje, porque não existem problemas técnicos, é isto o que a direção nos diz 217 
é isto que nós confiamos.” Professora Terezinha: “ Acho que o discutido foi só voltar para o prédio se 218 
tivéssemos condições concretas, objetivas. ”Professora Sylvia Helena: “ gostaria de fazer um 219 
retificação, a Portuguesa Santista não será um prédio alugado, um puxadinho, não será um  ônus 220 
para o campus Baixada Santista. Ele é prédio da União e a União cede para uma universidade 221 
federal para uso pleno para atingir os objetivos do campus. Eu gostaria que isto pudesse ser 222 
amplamente divulgado. Isto é uma vitória e estamos tentando obter outras vitórias, com a cessão de 223 
prédios para o Campus Baixada Santista. Temos aqui 2 propostas: a congregação, a partir deste 224 
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nosso encontro, todas as comissões, departamentos,   eixos, a categoria dos estudantes, a categoria 225 
dos técnicos e também dos professores fariam reuniões entre amanhã e 5ª. e voltaríamos na 5ª feira, 226 
provavelmente para uma nova reunião extraordinária da congregação, para analisarmos as 227 
implicações, ou para deliberar sobre a não retomada das atividades de pesquisa, ensino e extensão 228 
no edifício central da Silva Jardim. Esta me pareceu uma proposta. A segunda proposta formulada 229 
pelo que consegui anotar pela  Professora Jaquelina é que a congregação pudesse votar é que 230 
permanecessem suspensas as atividades no edifício central da Silva Jardim até que seja 231 
efetivamente emitido o alvará, colocados em funcionamento pleno os elevadores, e resolvido o 232 
problema de escoamento de águas do térreo do edifício central.  A Professora Jaquelina está 233 
completando a proposta,  que a congregação delibera na reunião de hoje pela continuidade da 234 
suspensão das atividades de ensino, extensão e pesquisa na Silva Jardim até que seja emitido o 235 
alvará, o pleno funcionamento dos elevadores e resolvido o problema de escoamento do térreo da 236 
Silva Jardim. Que esta decisão seja discutida, analisada, ponderada nas comissões de curso, 237 
departamentos, reuniões de categoria e eixo comum e que nessas reuniões sejam discutidas as 238 
estratégias de mobilização, e o que mais faremos.” A Professora Sylvia Batista colocou também o 239 
replanejamento das atividades que estão sendo suspensas. (Docentes falando longe do microfone.... 240 
não dá para entender devido ao barulho... muito barulho e vozes ao mesmo tempo) Professora  Silvia 241 
Tage: “eu deixaria a reunião do conselho de campus marcada para 6ª. feira com uma semana de 242 
prazo máximo para resolução da prefeitura, e neste período tem 2 dias e meio úteis  para a gente ver 243 
o que consegue. Temos que deixar programada a nossa vida para a gente garantir que está 244 
articulada e os outros grupos, departamentos, que articulem neste período antes de 6ª. feira de 245 
manhã.” A Professora Sylvia Batista  falou que primeiro vamos colocar em votação as propostas e 246 
depois podemos ver qual o próximo encontro da congregação.  Proposta 1 – todos os representantes 247 
se reúnam com os seus representados para analisar as informações aqui discutidas e então delinear 248 
a continuidade das atividades, por quanto tempo, etc. Proposta da Profa. Jaquelina: manutenção da  249 
suspensão das atividades na Silva Jardim até que os itens já mencionados sejam resolvidos e que 250 
amanhã e quinta-feira  seja desenvolvido com relação aos diferentes coletivos que compõem o nosso 251 
campus. Votaram na proposta 1 de levar a discussão para as diferentes comissões, departamentos: 252 
13 (treze) conselheiros . Na proposta 2 votaram 19 (dezenove) conselheiros, 1(uma) abstenção. 253 
Então, a congregação mantém a suspensão das atividades, solicita que sejam feitas reuniões nos 254 
departamentos e demais coletivos. (outra vez diversos docentes falando junto fora do microfone, 255 
barulho  e celular tocando) (infelizmente só algumas frases são claras.......) A Professora Regina 256 
disse que precisa listar os problemas que estão acontecendo. Até o momento todos os problemas 257 
que aconteceram foram resolvidos. A única questão que ainda permanece  é a do escoamento da 258 
água. Isto são ajustes que vão ser feitos. Se isto representa custo e se isto foi um erro do projeto, e 259 
se vai resultar em algum processo para apurar responsabilidades, isto é uma outra estória. A 260 
Professora Regina pediu que a aluna que tomou choque identificasse em que sala aconteceu. Uma 261 
aluna presente disse que foi na sala 229. Professora Sylvia : “O que decidimos, consenso, faremos 262 
reunião de curso, comissão de curso e eixos comuns 5ª. pela manhã, e os departamentos passariam 263 
para a próxima 5ª. feira. Colocado em votação todos concordaram com 3 abstenções. A próxima 264 
reunião extraordinária da congregação ficou marcada para 13/04/2012 às 9:00 horas. A Professora 265 
Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli 266 
Sieiro lavrei a ata. 267 
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