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Ao décimo dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, nesta cidade de Santos, à Avenida Ana Costa, 95 – 7 
Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista da 8 
UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos, sob a 9 
Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, Diretora do Campus. A Professora Regina iniciou a reunião 10 
dando as boas vindas às duas novas alunas que são representantes dos discentes neste Conselho. Informou 11 
que hoje haveria pauta única: a questão do Habite-se do prédio da Silva Jardim. As notícias mais recentes em 12 
relação a este assunto são as seguintes: as plantas assinadas pela arquiteta Luciana foram entregues na 13 
Prefeitura Municipal de Santos, no dia 07 próximo passado, segundo o Departamento de Edificações, este era o 14 
último documento que faltava para a emissão do alvará. Então o alvará deve sair hoje, esta é a data que  temos 15 
neste momento. Mas ao receber as plantas, a Sra. Sonia Alencar ( chefe do setor) nos apresentou uma nova 16 
lista de documentos necessários para o Habite-se. Vou ler esta lista e dizer em que estado eles se encontram 17 
atualmente: (1) requerimento solicitando o habite-se, assinado pela arquiteta; (2) Certificado da Sabesp (que já 18 
foi emitido); (3)Formulário do ISS que só poderá ser fornecido quando estivermos com o alvará em mãos; então 19 
hoje a tarde quando recebermos o alvará, conforme prometido, iremos ao ISS buscar este certificado; (4) termo 20 
de responsabilidade (que também já foi emitido); (5) Auto de vistoria do corpo de bombeiros (como já disse  está 21 
faltando a assinatura do capitão, cuja previsão é ficar pronto na próxima sexta-feira); (6) O ITPI (taxa de 22 
transmissão de propriedade de cartório), só necessário para imóveis residenciais e particulares  e não para 23 
imóveis públicos. Temos então que elaborar uma certidão de que nosso imóvel é público e, portanto, dispensa o 24 
ITPI e o alvará de funcionamento do elevador. Este alvará depende do contrato de manutenção firmado com a 25 
empresa que fabricou  e instalou os elevadores, que é a Thyssen, portanto tem que ser feito sem licitação, 26 
porque se abrir licitação outras empresas vão concorrer e não pode ser outra, tem que ser a empresa que 27 
fabricou e instalou. Só que para fazer um contrato deste tipo, sem licitação, nós dependemos de uma 28 
autorização do ministério publico. Foi aberto o processo e se encontra na Procuradoria Regional Federal há 17 29 
dias. Ontem o Dr. Thomas nos disse que estava pronto e que o motoboy ia trazer mas até hoje de manhã não 30 
havia chegado. Estamos aguardando a qualquer momento a autorização do alvará do elevador. Segundo o Dr. 31 
Thomas está tudo correto. É só aguardar. Estamos diariamente em reunião com o Reitor e com o Prefeito, por 32 
telefone ou pessoalmente, e ele se dispõe a ajudar no que for possível só que há trâmites burocráticos  que ele 33 
não pode evitar. O que depende de nós está sendo providenciado imediatamente só que não depende só de 34 
nós. A situação é esta. Uma vez entregue todos os documentos o habite-se sai em 48 horas. Perguntada sobre  35 
a arquiteta Luciana Gutilla, a Professora Regina disse que ela é a responsável pelo projeto pois este foi 36 
elaborado por ela quando era funcionária do antigo departamento de obras e engenharia da UNIFESP. Portanto 37 
ela continua sendo responsável pelo projeto. Ela não tem colocado nenhum empecilho em assinar os 38 
documentos que tem sido apresentados. Todos os documentos foram assinados só que é um processo penoso 39 
porque a única pessoa que consegue contato com ela é o professor Ricardo Smith. Todas as vezes que 40 
precisamos de um documento assinado por ela nós temos que ligar para o Professor Ricardo Smith, que sempre 41 
demonstrou extrema boa vontade, ele liga para a Luciana, que marca a hora e local onde deve ser levado o 42 
documento, o motorista leva e ela marca a hora e o local para retirar o documento e o motorista vai buscar. Este 43 
é o processo. Profa. Sylvia Helena: Na 6ª. Feira à tarde a Tribuna divulgou uma matéria que chegou ao 44 
docentes.bs através do email da Profa. Lucia Uchoa, dizendo que nós devíamos documentos e que não 45 
havíamos solicitado o Habite-se. Assim que tomamos conhecimento, imprimimos o documento, ligamos para a 46 
Prefeitura estranhando a informação porque em  nenhum  momento até 6ª. feira à tarde havia nos sido dito que 47 
havia algo diferente. Com a confirmação da responsável que concedeu a entrevista, nós então pedimos na 6ª. 48 
feira a lista de documentos porque nós não sabíamos que documentos eram esses. A resposta  dada a nós foi 49 
que só teríamos acesso à lista de documentos após entregar as plantas assinadas. Profa. Angela Cappozolo: o 50 
elevador, minha pergunta é: isto é praxe que seja sempre feito? Já não deveria ter sido solicitado isto para se 51 
abrir mão da licitação? Quem deveria ter feito isto e não fez? A cada momento são novas questões. Profa. 52 
Regina: o contrato com a Thyseen é necessário porque se não fizermos o contrato com ela perderemos a 53 
garantia de 1 ano dos elevadores. Agora, Angela, quem deveria  ter feito e não fez, eu não sei se deveria ter sido 54 
feito antes. Porque isto só pode ser feito a partir do momento que o elevador está pronto para ser ligado e 55 
certamente não é nossa responsabilidade fazer isto. Se é da Engenharia, se é da Pró-Reitoria da Administração, 56 
ou da empresa que construiu o prédio eu não sei te dizer. Profa. Sylvia Helena: acho que tem que ficar claro 57 
também, Angela, que eu não sei de quem é a responsabilidade, que não é de praxe, razão pela qual isto que foi 58 
para a PRF. Se a PRF disser não pode, Dr. Thomas disse que ela não iria disser isto,mas se ela disser não 59 
pode, nós teremos que abrir licitação. Não é de praxe a dispensa de licitação. Profa. Regina: tenho mais 60 
algumas informações, por exemplo com relação ao  poste da entrada do estacionamento que foi removido. As 61 
obras no prédio deverão estar concluídas até o dia 18, todos os operários já terão se retirado. Ontem trouxe de 62 
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SP o processo de pregão eletrônico para empresas que vão operar o restaurante universitário, também para 63 
contração de zelador e a dedetização dos prédios. Houve um atraso porque há um decreto da Presidência da 64 
República de que processos de compras de  todas as instituições federais só poderão ser assinados pelo 65 
ministro. Depois de várias discussões e entendimentos, o Ministro da Educação disse que não se aplicará a 66 
universidades federais, só que no decreto da  presidência diz todas as instituições federais. Então os processos 67 
todos ficaram parados durante 3 semanas para se decidir se é o reitor, se o pró-reitor ou se é o Ministro que 68 
assina. O ministro disse que não vai assinar e o Prof. Valter disse que iria assinar. Então assinam o pró-reitor de 69 
administração, o pró-reitor adjunto e o  reitor. Profa. Fernanda Scagliusi: só tentando entender porque tudo isto 70 
é muito difícil, burocrático, novo para todo mundo, estou com algumas dificuldades, queria pedir esclarecimentos 71 
só para ajudar a entender mesmo. Pelo que eu entendi são 2 processos: tudo o que vocês entregaram agora se 72 
refere a obtenção do alvará, uma vez isto resolvido, todos esses documentos novos referem-se a obtenção do 73 
habite-se. Minha dúvida é: para obtenção do alvará, as plantas só foram entregues nesta segunda,  é isto ou na 74 
6a. feira passada? Profa. Regina: existem as plantas do projeto, estas foram entregues no início do processo, 75 
depois tem as plantas do que foi executado, a planta final, que só pode ser entregue ao final da obra. Profa. 76 
Sylvia: As plantas finais precisam da assinatura do Prof. Vilnei como pró- reitor de administração, da Almeida 77 
Zapata e da arquiteta responsável. Profa. Fernanda: é muito confuso, talvez teria sido interessante, talvez 78 
tivesse ficado claro para nós, como ficou hoje, esta lista de documentos......(Professoras Regina e Fernanda 79 
falaram juntas não deu para entender......)mas digo assim os documentos para o alvará, não estou falando dos 80 
documento novos que a lista chegou agora, nas outras reuniões foi dito que os documentos já foram entregues, 81 
só na ultima reunião apareceu a informação  de que as plantas finais com as assinaturas e modificações seriam 82 
entregues e aí vem a notícia da Tribuna. Se desde a primeira fala tivesse sito dito que todos os documentos 83 
tinham sido entregues, menos a planta final,  talvez a notícia da tribuna não tivesse tido tanto impacto. Profa. 84 
Regina: todas as informações estão sendo passadas para vocês no mesmo momento que nós as recebemos. 85 
Temos tido reuniões da congregação quase semanalmente, então  toda semana atualizamos as informações. 86 
Quanto à lista dos novos documentos, só tivemos conhecimento e acesso a ela anteontem. Não foi por falta de 87 
solicitação. (diversos professores falando junto). Profa. Sylvia: Nós não omitimos informações. A Prefeitura 88 
disse que o alvará ia ser emitido dia 27 e aí solicita novos documentos que não haviam sido solicitados em 89 
nenhum momento antes. A Direção do campus ficou tão surpresa quanto os conselheiros. Ligamos para a 90 
Prefeitura perguntando sobre o que eles se referiam. Aí veio a desculpa que a mídia acaba mudando, que não é 91 
bem assim, mas o que estava escrito na reportagem é que o campus não pediu a carta de habitação. Prof. 92 
Alexandre Henz: com relação ao processo, as informações que  a Professora Regina nos dá é que a interação 93 
com a arquiteta não é muito fácil. É uma arquiteta que nós conhecemos, a minha questão é que a gente pudesse 94 
reafirmar, exigir  uma ética pública e impessoal nestes processos. A Prefeitura também se mostra um labirinto 95 
pois ela poderia disponibilizar no site quais os documentos para o habite-se. Então eu fico pensando que tanto 96 
com esta arquiteta como com a Prefeitura, nossa exigência ética é mesmo pautar um compromisso impessoal e 97 
público nesta relação. Porque nos dois casos não está acontecendo muito bem. Precisamos ficar muito atentos e 98 
exigir da Prefeitura, como instituição pública. Prof. Regina: realmente Alexandre, você tem toda a razão, só que 99 
com relação à arquiteta, se nós formos pelas vias oficiais e jurídicas, e eu também concordo que são as que 100 
deveriam ser usadas, vai demorar mais ainda. Então eu pergunto: nós queremos desafiá-la publicamente, 101 
juridicamente e esperar mais algum tempo ou, faltando a assinatura de um documento (eu acho que é só uma) 102 
para conseguir o habite-se continuar com este protocolo até o momento adotado. Eu tive duas ou 3 reuniões com 103 
ela. Quem teve oportunidade de conhecê-la, lembra-se bem. Não é uma pessoa fácil. Se a gente endurecer, isto 104 
vai demorar mais. A minha opinião neste momento é que não vale a pena. Temos que avaliar o risco e o 105 
benefício. (muitos professores falando junto).... eu gostaria de solicitar que não mudássemos o assunto da 106 
reunião, que se refere a prestar os esclarecimentos para todos de tudo o que está acontecendo, qual está sendo 107 
a nossa atuação e a da Reitoria no sentido de obter a carta de habite-se do prédio. Eu acho que não vale a pena 108 
gastarmos muito mais tempo nesta discussão porque não vai levar a nada. O que nós queremos é o prédio 109 
pronto, alvará, habite-se e elevador. Todos os esforços estão sendo feitos neste sentido. Há entraves 110 
burocráticos, trâmites administrativos nos quais não temos como interferir e nem abreviar. Tudo o que é possível 111 
tem sido feito. Prof. Stéfanis Silveira Caiaffo: só quero resgatar um pouco e não estender esta discussão, a 112 
gente não sabe qual vai ser o resultado das eleições deste ano mas quero colocar a  relação de omissão, de 113 
irresponsabilidade, até mesmo de negligência que a Prefeitura de Santos estabelece com a Unifesp quando ela 114 
veio  se instalar aqui. Várias vezes já se falou da redação de um documento público onde a universidade se 115 
posicione perante estas omissões, essas negligências e concordo com  o Alexandre sobre a impessoalidade de 116 
uma espécie de procedimento público mas eu acho que nós podemos solicitar prerrogativas, digamos assim, e 117 
eu ainda me pergunto por que a Prefeitura de Santos não reage a isto e acho que o reitor ligar para o prefeito 118 
não é a melhor solução para resolver este problema, que desde que eu estou aqui ele vem se estendendo. A 119 
gente nota os esforços da Reitoria, da diretoria acadêmica, mas parece que sempre cismaram numa falta de 120 
priorização de um projeto de educação pública federal superior aqui em Santos por parte desta Prefeitura. Isto 121 
atrapalha muito o nosso cotidiano. Eu só jogo isto para a gente pensar em quanto que a universidade teria que 122 
se posicionar enquanto que um funcionário da Prefeitura se sente a vontade  de se posicionar na Tribuna com 123 
questões ligadas ao nosso cotidiano aqui, como é que a gente responde a isto também? Implica pessoas e 124 
instâncias da Prefeitura diferentemente neste processo porque é uma falta de respeito, se é como se apresenta, 125 
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é uma brutal falta de respeito ao serviço público. Profa. Regina: as noticias negativas a respeito da Unifesp têm 126 
o objetivo inicial de pressionar para que as coisas aconteçam da maneira mais correta, mas o resultado é 127 
complicado porque passa para a cidade de Santos uma imagem negativa da Unifesp. Só o que deu problema é o 128 
que sai no jornal. O que sai é só coisa negativa, não verdadeira. Então, como a sociedade olha para nós, como a 129 
Prefeitura olha para nós, uma universidade que é recente na cidade, que veio para atrapalhar a vida  das 7 130 
universidades particulares que aqui estão há mais tempo, que vem num projeto de um ministro que hoje está 131 
ligado ao prefeito de São Paulo, que vai disputar com o candidato do partido que hoje governa Santos. Tudo isto 132 
tem que ser levado em conta, então quando levamos a público os nossos problemas, as pessoas se aproveitam 133 
disso e usam contra nós. Nós ouvimos extra oficialmente do bombeiro o seguinte: “o ministério público recebeu 134 
uma denúncia de que tem aluno tomando choque na Unifesp, de que tem aluno sentado no chão, de que o 135 
prédio não tem segurança. Por isso nós recebemos uma recomendação do ministério público para usar de 136 
absoluto rigor ao fazer a inspeção no prédio da Unifesp”. Que o bombeiro seja rigoroso, melhor para nós, melhor 137 
para a nossa segurança, mas tem o ônus. Prof. Stefanis: O quanto é estratégico, possível a gente transformar 138 
esta discussão numa posição oficial e pública, porque entre nós aqui todo mundo sabe que está em ano de 139 
eleição, que muita coisa está em jogo, mas acho que se posicionar publicamente  poderia fazer com que a 140 
discussão se tornasse um pouco mais interessante, que a gente eliminasse um entremeio de névoas, cortinas 141 
que existem entre Unifesp, Prefeitura e plano federal. Profa. Regina: eu não acho que seja um problema do 142 
prefeito, da Unifesp. Por outro lado, eu  gostaria de uma atitude um pouco mais positiva em relação à imprensa 143 
local, estando pronto o prédio, levar a imprensa para o prédio e mostrar as salas, as instalações, o restaurante. 144 
Mostrar os  laboratórios, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, o nível dos nossos estudantes, as 145 
notas que foram dadas pelo MEC para os nossos cursos, a pós-graduação, doutorado, MP, mostrar isto para 146 
imprensa. Profa. Virginia Junqueira: eu me referi  inicialmente perguntando o quem era a arquiteta porque a 147 
gente se lembra do nome dela, mas eu acho que não adianta a gente personificar. Por que estou dizendo isto? 148 
Porque temos aqui várias pessoas novas, estudantes ,que entraram depois de todo um período que foi bastante 149 
conturbado da universidade, que foi o período da saída do então reitor, Professor Ulisses. Eu acho até que para 150 
encerrar este capítulo e passar para a frente, como nós ainda temos, eu espero, eu sou otimista, muitas 151 
construções ainda a conquistar, eu acho que nós temos uma força social boa neste campus, para conquistar 152 
novas construções, novas expansões, biblioteca, restaurante universitário, creche, anfiteatro, resolver as salas 153 
dos cursos que necessitam de salas diferenciadas como a Fisioterapia, Educação Física, TO. Enfim, temos muita 154 
coisa pela frente. Acho que vamos fazer boa utilização deste aprendizado de como se lida com um prédio 155 
complexo para as próximas construções que eu espero que a gente conquiste. Mas só para ir encerrando aos 156 
poucos o capítulo, a Associação dos Docentes não tem de forma nenhuma pretensão de julgar, de ser promotor 157 
acusatório e nem o advogado de defesa da antiga Reitoria mas é bom deixar claro para os novos que estão aqui 158 
que a associação dos docentes quase que solitariamente, numa situação insustentável politicamente pelo então 159 
reitor, apelou para que ele se afastasse para que a universidade pudesse prosseguir  e a imensa maioria dos 160 
docentes votou pela permanência de uma situação que era politicamente  insustentável. Isto precisa ser 161 
lembrado a cada  momento porque a Associação dos Docentes não julga, mas ela avalia politicamente e eu 162 
penso hoje que a avaliação que ela fez foi corretíssima. Hoje nós ainda pagamos tributo a esta sustentação 163 
política de uma administração que não tinha mais  condições políticas para prosseguir. Eu quero que os 164 
estudantes e professores que são novos saibam disso, que a associação se postou e foram apenas 20 votos 165 
isolados numa assembleia apelando ao reitor que se afastasse. Eu espero que a gente aprenda com o passado. 166 
Profa. Samira Lima da Costa: queria  fazer algumas considerações, acho que agora em função de várias falas, 167 
eu tinha um ponto mais específico para falar mas vou considerar o que já foi dito também. Primeiro com relação 168 
à imprensa, eu acho que ela faz isto o tempo todo, ela faz um serviço e um desserviço, ela informa e ela 169 
deforma, ela faz isto e aí sim o que ganha espaço na imprensa é o espetáculo, não é a nota que a Direção tem 170 
para dar.. enfim o que a gente pode fazer é veicular na imprensa notas oficiais porque aí ganham um espaço,  171 
que seja um espaço garantido ao serviço público ou um espaço pago. A nossa questão não é dizer o que a gente 172 
faz, o que a gente não faz, quais os cursos que a gente tem, eu acho que a nossa questão hoje  é dizer qual  é o 173 
impasse com a Prefeitura. É deixar claro que existe um impedimento, uma desaceleração num processo que 174 
viabiliza uma universidade pública a qual esta cidade tem direito e que não acontece com a USP. (muitos 175 
falando) ….O que eu entendo é que a gente precisa  se posicionar institucionalmente, oficialmente com a 176 
Prefeitura. Esta posição implica na elaboração e  emissão de documentos da Unifesp cobrando uma postura 177 
política, ética, em defesa do direito da sociedade santista a esta universidade. Isto com a Prefeitura, e com a 178 
imprensa, se a gente consegue publicar uma nota oficial nossa que existe algo que esta sociedade santista tem 179 
direito e que está com um processo impedido ou desacelerado e que esta responsabilidade está hoje na 180 
Prefeitura eu acho que nós cumprimos um papel. A gente precisa fazer isto. Não é em benefício próprio, não é 181 
em defesa nossa, é defesa daquilo que é direito na sociedade santista.  Deixar claro aonde está o impedimento, 182 
eu acho que este seja o papel nosso da universidade. Eu tenho uma preocupação, já há alguns anos na 183 
expectativa de constrói não constrói, se vai ser um, dois, três blocos, enfim... contém uma sequência de 184 
expectativas. A gente neste momento está muito perto de assumir oficialmente o espaço físico do primeiro bloco, 185 
do segundo bloco que a gente vinha almejando há muito tempo, meu receio é que isto produza pressa. Eu acho 186 
que isto mexe com todos, eu preferia estar dando aula lá na sala, o prédio está bacana, tem espaço, tem 187 
arejamento, mas eu acho que a gente precisa deixar claro que a gente quer fazer isto de forma clara, ética e 188 
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legal. Eu ainda tenho dúvidas se toda a congregação tinha clareza de que existe um código, uma lei da cidade e 189 
que diz que é ilegal ocupar um prédio sem o habite-se. Então a gente assumiu isto, a congregação votou que ia 190 
fazer um ato ilegal. Eu tenho preocupação que a pressa esteja fazendo isto com a gente, esteja reordenando as 191 
prioridades e a nossa prioridade é a nossa postura ética legal enquanto universidade e depois aí todos os outros 192 
processos que podem viabilizar, acelerar nossas atividades. Profa. Regina: esta discussão já foi feita, o assunto 193 
foi suficientemente debatido e não será retomada. Não iremos ocupar o prédio sem habite-se, mesmo que eu 194 
tenha que fechar o prédio esperando o documento do habite-se. Porque é o habite-se que nos dá legalidade 195 
para ocupar o prédio, mesmo sabendo que todos os laudos técnicos apontam positivamente. Já decidimos que 196 
não vamos entrar no prédio sem habite-se. Eu não gostaria de voltar a esta discussão, também não gostaria que 197 
esta reunião se estendesse demais. Temos feito reuniões semanais, temos muitas outras coisas para fazer. Eu 198 
trabalhei sábado e domingo o dia inteiro assinando documentos, dando andamento a documentos. Eu sempre 199 
trabalho aos sábados e domingos, orientando meus alunos, agora assinando documento é demais. Eu já passo a 200 
semana correndo atrás desta burocracia infernal. Se tiver mais alguma dúvida com relação ao habite-se, mas 201 
fora isto todas as informações que nós temos já foram passadas. Portanto, eu acho que podemos encerrar a 202 
reunião. Profa. Sylvia: temos  pressa sim. Mas a pressa tem se pautado com cuidado. A Professora Virginia 203 
repete falas que são falas da Direção. Não paramos de dar andamento junto ao ministério quanto a 204 
desapropriação dos galpões, negociar a Portuguesa, construir o bloco 3. Por isto que eu entendo que a gente 205 
está aprendendo para as próximas construções. Acho que avançamos com relação à Prefeitura, hoje quando 206 
vamos discutir, por exemplo o Colégio Docas, temos uma Prefeitura que se propõe a fornecer o projeto. Todos 207 
sabem aqui que para fazer projeto tem que licitar, e custa, a Prefeitura se prontificou, colocou seu departamento 208 
de arquitetura a nossa disposição. Ofereceu também o projeto do Instituto do Mar, que estamos trabalhando 209 
arduamente para a cessão do terreno. Então, efetivamente, todos nós esperamos avançar com a Prefeitura e ela 210 
já vem avançando e  não me sentiria a vontade se eu não dissesse isto. Neste sentido eu vou dizer o  que disse 211 
ontem na Reitoria, tem questões ainda internas, que me levam a postergar  qualquer nota oficial. Por exemplo, 212 
não temos engenheiro no campus, dependemos da agenda  do Eng. Christian. Nesta congregação vários de nós 213 
(Virginia, eu Regina) falamos e está registrada a importância da mediação do reitor. Na análise daquele 214 
momento de que canal usaríamos para superar uma situação que, se de um lado traduz a dificuldade da 215 
Prefeitura com o campus, de outro lado traduz dificuldade nossa com a universidade. Não podemos 216 
responsabilizar apenas a Prefeitura Municipal  de Santos, mas também traduz o nosso aprendizado com relação 217 
a obra pública. Temos pressa, mas é uma pressa que nos leva para um movimento de construção, não de uma 218 
postura mais leviana, ou mais apressada. Prof. Alexandre Henz: ….....(não dá para entender) queria dizer que a 219 
minha preocupação, é que às vezes há uma mistura, às vezes uma certa incompetência, uma certa má-fé, 220 
porque  no caso da arquiteta não se trata de personalizar, não é isto, mas fazer uma exigência do que é público, 221 
essas mediações são preocupantes, só reforço este aspecto. A gente não pode deixar que a máquina pública 222 
seja ocupada por um grupo ..... (não dá para entender muito barulho). Profa. Liduína:  Se hoje a gente se 223 
encontra nesta situação complicada, complexa, delicadíssima que a gente vive não tenho dúvida de que com 224 
certeza tem a  história da Unifesp aí por trás, que é uma história comprometedora, e tem também a história de 225 
como a gente se insere neste campus aqui. Isto que eu queria chamar a atenção do ponto de vista desta relação 226 
que foi colocada aqui, Unifesp, Prefeitura e Imprensa. Me chamou muita atenção na fala da Regina, quando ela 227 
coloca, eu fiquei até assim, Regina,  incomodada com o que você coloca do ponto de vista que eu acho que a 228 
história da relação Unifesp Prefeitura ela é anterior a estes últimos episódios que aconteceram com relação a 229 
chuva. A imprensa joga, vimos o quanto ela sensacionalizou  algumas informações que foram colocadas. A 230 
imprensa não é neutra, me preocupa sair daqui com um documento formal para levar para a imprensa, eu acho 231 
que  esta não é uma estratégia. Eu acho que a gente pode construir outras estratégias, inclusive de dialogar 232 
junto com o secretário, a Direção já está fazendo isto, a gente precisa avançar ainda mais. Temos que ter 233 
cuidado nesta mediação. Profa. Luciana Maluf : sobre  a relação com a Prefeitura, de fato é complicada eu 234 
também concordo que seja difícil agora tomar uma atitude porque nos já estamos com os documentos quase na 235 
mão. Se a gente provoca a Prefeitura neste momento pode aparecer outra lista enorme de coisas e aí a gente 236 
fica com um elefante branco fechado lá. Eu acharia mais interessante obter tudo o que a gente precisa e depois,  237 
quem sabe, fazer um relato da dificuldade que foi. Não agora que eles  estão com a faca e o queijo na mão. 238 
Agora temos que nos preocupar em defender a universidade perante a imprensa, inclusive para incentivar a 239 
Prefeitura a nos acolher de uma forma melhor. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que sai daqui. Muita 240 
coisa que a imprensa coloca são coisas que somos nós que falamos. As fotos de alunos sentados no chão, nós 241 
soubemos na 2ª. feira, na reunião com os coordenadores de curso e eixo, que isto foi um tremendo mal 242 
entendido. O que aconteceu foi que a Professora Sylvia na reunião pediu que cada coordenador de curso/eixo 243 
colocasse a sua demanda de sala de aula e que falasse como foram as duas semanas passadas, se teve aluno 244 
sentado no chão. Os  coordenadores de curso e eixo falaram que desconheciam esta ocorrência. Apenas a 245 
Professora Liduína, que pode confirmar minhas palavras, que disse que numa aula em que ela deu no IS, havia 246 
pessoas externas convidadas que não haviam sido previstas quando fizemos a reunião, e porque estas pessoas 247 
estavam lá, faltou cadeira, aí  o aluno cedeu sua cadeira e se sentou no chão. Então a gente tem que tomar 248 
cuidado, defender o nosso campus e não atacá-lo sem medir as consequências. Profa. Angela: faço uma 249 
pergunta de esclarecimento, no sentido de encerrar. A gente já votou aqui, há muito tempo atrás, esta coisa de 250 
encaminhamento, de esclarecimento de responsabilidades, eu acho que isto é tornar público. Eu entendo que diz 251 
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assim até para a gente fazer uma nota oficial, teve várias situações que ocorreram antes da Direção atual mas 252 
tornar público e também apurar os fatos. Então a pergunta é: o que esta sendo feito em relação aos 253 
encaminhamentos para isto? A segunda é: em relação ao encaminhamento que nós tiramos, a cada momento a 254 
gente se depara com um pequeno prazo curto, mas a gente tinha um encaminhamento a semana passada de 255 
trazer um levantamento, etc. etc. eu queria esclarecimento em relação a esses dois pontos. Profa. Regina: “as 256 
respostas a estas perguntas foram encaminhadas para vocês por meio de memorando. Na outra reunião 257 
também foi decidido que nós investigássemos a possibilidade de locação de outros prédios. A gente enviou 258 
alguns ofícios para as universidades particulares e outros colégios e estamos aguardando retorno. É preciso 259 
verificar quantas salas são necessárias neste momento além daquelas que temos, porque ao que me consta 260 
nenhuma atividade didática foi interrompida ou suspensa. Devemos avaliar se precisamos de fato alugar salas, 261 
quantas e por quanto tempo? Para depois iniciar as buscas e as negociações. Ontem estivemos na Procuradoria 262 
Federal perguntando a respeito de qual é o trâmite burocrático para alocar as salas, se for o caso, e recebemos 263 
um roteiro de como se faz para alugar imóveis para uso de instituições públicas. Temos aqui um roteiro. 264 
Perguntamos ao procurador porque ele disse que em 10 dias resolvia o problema. O procurador falou que não foi 265 
bem isto que ele disse. Ele disse que 10 dias dentro da Procuradoria”. Mas não foi o que foi entendido. Está aqui 266 
o roteiro para que vocês saibam que estamos trabalhando neste sentido e que não será rápido como eu já disse 267 
várias vezes. Mais um informe sobre outra solicitação atendida: o ônibus que circula entre Ana Costa e Ponta da 268 
Praia já está operando. Temos uma estatística de quantos alunos estão usando, e parece que não são muitos. 269 
Profa. Sylvia : nós já encaminhamos, Ângela o que esta congregação determinou e o departamento de 270 
engenharia tem informado que está em discussão na Pró-Reitoria de administração. Temos sempre fortalecido a 271 
necessidade de haver descentralização de departamento de engenharia; cada campus tendo o seu, já havíamos 272 
enviado para a Reitoria a demanda de servidores; desde outubro do ano passado estamos aguardando a 273 
designação de vaga de engenheiro e arquiteto. Espera-se que com a aprovação do PL, que há uma promessa, 274 
ontem anunciada ao conselho universitário pelo reitor, de liberação destas vagas pela Presidenta da República. 275 
Continuam tramitando na Pró-Reitoria de administração, que é onde se localiza o depto de engenharia, os 276 
nossos questionamentos dessa sensação que nós também temos de um labirinto na tramitação de documentos. 277 
Vou me reportar particularmente ao prazo de 10 dias para se alugar um prédio, dito pelo Procurador nesta 278 
congregação. Confirmo o que Regina disse, pois presenciei quando ele disse que a congregação  havia 279 
entendido de forma equivocada  e que este prazo de 10 dias se refere apenas a análise jurídica da questão. Eu 280 
disse hoje quando eu estive lá com ele, Dr Thomas nem para análise jurídica da questão são suficientes, pois a 281 
PRF está usando 17 dias. Esta é uma informação que a congregação recebeu que me aborreceu profundamente 282 
porque ela é extremamente parcial. Nós não estávamos na gestão mas acompanhamos com os gestores de 283 
diferentes escalões, como foi o processo de aluguel do Colégio São José. Por isso trouxemos este roteiro. Foram 284 
mandadas cartas a 7 instituições santistas, sendo 5 universitárias, pedindo informações sobre a disponibilidade 285 
de salas para os períodos matutino e vespertino. Angela havia sugerido que a comissão de alocação ajudasse a 286 
dimensionar o número de salas necessárias. Até o momento, a estimativa está entre 10 e 15 salas. Temos 21 287 
salas na Silva Jardim e 2 dias na semana nós temos problemas. Eu já adianto para esta congregação, o que 288 
ontem confirmei com o Dr. Thomas,  de que nos temos um problema porque, após receber o orçamento, deve-se 289 
montar o processo para contratar uma empresa para verificar se o orçamento é adequado.   Provavelmente a 290 
PRF não aprovaria o nosso pedido de aluguel porque ele se dará, se vier a acontecer, por um período inferior a 291 
90 dias, que corresponde ao período mínimo que a PRF exige para analisar a possibilidade de gasto de dinheiro 292 
público. Ontem eu disse ao Dr. Thomas que lamentava que ele  tivesse não se expressado da melhor maneira 293 
porque só ficou gravado, inclusive na fita eu dizia para ele que em 10 dias ia ser um processo que leva 294 
aproximadamente, se não tiver nenhum problema e tudo aprovado, 75 dias.  É importante esclarecer que, às 295 
vezes, a veiculação das informações na congregação pode gerar equívocos graves. (diversos falando). 296 
Representante dos alunos: você disse que havia poucos alunos pegando ônibus, acontece que não havia uma 297 
nota da Direção, nós não sabíamos que havia este ônibus, nem horário, nem nada por isto que não há utilização. 298 
Profa. Regina: Voce não  tem uma estimativa do número de alunos que precisariam deste ônibus?Discente: 299 
Não. Profa. Regina: peço que vocês divulguem aos alunos que o ônibus está fazendo o percurso Ponta da 300 
Praia/ Ana costa/Ponta da Praia no horário do almoço. Prof. Stéfanis: tenho duas questões. A primeira diz 301 
respeito ao que parece ser não somente um elemento de sugestão de encaminhamento que foi reiteradamente 302 
falado aqui e a gente não tomou uma posição ainda. Eu queria sugerir que isto fosse entendido como uma 303 
sugestão de encaminhamento e como tal processada no ambiente da reunião como um encaminhamento. O que 304 
diz respeito à nota pública oficial da universidade eu acho que a gente não pode sair desta reunião  sem se 305 
posicionar enquanto congregação no que é relativo a isto porque eu acho que existem  dois encaminhamentos 306 
aparentemente divergentes sobre os quais a gente precisa encontrar uma solução e o seguinte passa a ser um 307 
ponto polêmico, que diante dos informes e sensibilizados pelos informes todos, me parece que a volta de 308 
novamente uma posição que era a qual a gente tinha antes daquela fatídica congregação onde decidimos 309 
realocar as atividades didáticas partindo do princípio que havia um prazo possível e sustentável para que a gente 310 
esperasse a emissão deste habite-se. Agora informações que vocês nos passam hoje, pelo menos a mim parece 311 
indicar que este prazo independe quase que completamente do nosso desejo porque  está sujeito a processos 312 
administrativos,analíticos ,burocráticos e até mesmo políticos. Mas eu queria dizer que nem todas  as atividades 313 
didáticas foram realocadas, o que foi realocado como atividade didática é a possibilidade que cada módulo tenha 314 
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um local para acontecer e acolher um determinado número de alunos.  Mantém-se esta lógica de ir planejando 315 
de semana a semana, quinzena a quinzena ou vamos novamente abrir na congregação a discussão sobre a 316 
possibilidade e viabilidade de seguir assim? Até onde eu lembro, se improvisou porque em 15/30 dias teríamos 317 
um prédio novo, com habite-se tudo. Não havendo isto queria sugerir que a gente pudesse voltar a considerar 318 
isto até porque existe um indicativo de greve nacional a partir da semana que vem. (muito barulho e não gravou) 319 
Profa. Fernanda: gostaria que pusesse ser incluído na pauta da próxima reunião a situação da Portuguesa 320 
porque também nos chegou um e-mail esta semana sobre o qual nos não temos esclarecimento nenhum. Profa. 321 
Regina: é aquilo mesmo, é verdade. Profa. Fernanda: Se a gente puder na próxima reunião, conversar talvez 322 
possa se debruçar sobre isso, sobre as soluções. Profa. Luciana: eu gostaria de dizer que eu acho difícil a 323 
gente tentar encaminhar alguma coisa hoje neste sentido de se votar sobre uma carta hoje. Isto pode significar 324 
uma demora ainda maior da entrega do prédio. Os representantes não têm condições de voltar nas reuniões 325 
setoriais e informar que votou desta ou daquela maneira pois a maioria pode não concordar com esta opinião. A 326 
gente não tem como votar isto aqui hoje. Isto é muito sério. Isto pode implicar numa maior lista de documentos 327 
por parte da Prefeitura e o prédio ficar parado durante muito tempo. Prof. Rogerio Cruz de Oliveira: eu tive uma 328 
reunião na 2ª. feira e prevendo esta possibilidade de não acontecer o habite-se, as atividades foram realocados 329 
por mais uma semana e  defendo este constante processo de realocação, as coisas  estão sendo encaminhadas. 330 
Não gostaria que assuntos que dizem respeito a categoria docente fossem trazidos para a congregação, isto é 331 
uma questão da Adunifesp com a categoria docente. Acho que não cabe a este fórum discutir estas questões. A 332 
greve é uma decisão docente de uma categoria e não institucionalmente deste fórum aqui. Uma outra questão 333 
diz respeito a este encaminhamento da nota oficial. Eu acredito, não estou falando pelo curso de Educação 334 
Física, mas eu acredito que o que tem sido feito em relação a divulgação disto está na página da Unifesp , é o 335 
único momento que a gente tem de divulgar as atividades que têm sido feitas, publicar na página, qualquer outra 336 
medida aí sim eu acredito que seja uma pressa.  Eu queria reportar uma insatisfação pessoal minha de trazer 337 
para cá uma discussão movida por notas da imprensa que não é a nossa interlocutora com a sociedade. Os 338 
nossos projetos, inserções, tudo o que fazemos tem sido a nossa  legítima interlocução com os serviço, com a 339 
extensão, não acho que a Tribuna ou qualquer outro  meio midiático que não tenha vinculação institucional com 340 
a Unifesp seja o nosso porta voz. Por isto exige um certo cuidado. A mídia tem todo o direito de divulgar o que 341 
ela quiser nós é que temos que ter cuidado. Neste sentido acho que os comunicados que a Direção têm feito na 342 
página pelo menos neste momento me parecem suficientes. Profa. Jaquelina: só gostaria de retomar esta 343 
questão e pedir licença para chamar um autor que já faleceu e ....???.... que fez uma análise da sociedade atual, 344 
chamando-a de “a sociedade do espetáculo” e a gente tem que dialogar com ela, não tem como dizer que a 345 
gente não está dentro dela.Reforçar a primeira parte da fala da Samira, o que tem que ser visível é que sofremos 346 
um problema sério, aparecer na mídia que choveu, vazou, que teve enchente não foi porque nós plantamos isto, 347 
aconteceu. Então acho que deve-se chegar nestes espaços onde isto foi veiculado e dizer quais são as atitudes, 348 
as ações que estão sendo tomadas em relação a isto. Isto está no documento do departamento e nesta linha 349 
mesmo, trazer a visibilidade, não estou dizendo só espaços como o youtube porque desses espaços eu também 350 
tenho crítica mas a gente sabe que foi veiculado em cadeia nacional. Eu não acho que foi tiro no pé, mas é uma 351 
forma da gente se colocar, de deixar visível também que a comunidade universitária está se mobilizando para 352 
melhorar, para responder a este problema que aconteceu. Estou pegando a primeira parte da fala da Samira, a 353 
primeira parte da fala do Stephanis e reforçando a importância de que isto tenha visibilidade, não só depois que 354 
o problema for resolvido mas agora mesmo. A dúvida da Luciana se coloca em votação ou não, a gente tem 355 
apontado para isso, e percebe que tem uma resistência a dar este tipo de visibilidade. Então, em relação ao 356 
Departamento de Saúde Clínica e Instituições isto já veio como proposta então não teria problema nenhum em 357 
colocar em votação. Então neste sentido, estou reforçando algo que está aparecendo aqui e que parece que se 358 
repete bastante porque a gente não está tendo a resposta que a comunidade vem pedindo. Prof. Marcelo 359 
Roman: na reunião anterior foi decidido aqui  que fosse levado para os Departamentos e Comissões de Curso o 360 
posicionamento destes fóruns para ser trazido na reunião seguinte da congregação e a comissão do curso de 361 
psicologia também se posicionou neste sentido, um posicionamento oficial. A mídia tem direito de falar o que 362 
quiser e a gente tem direito de resposta por lei. A gente poderia se utilizar do direito de resposta nos mesmos 363 
espaços, no mesmo tempo, a gente poderia se utilizar deste direito. Profa. Elke Stedefeldt: eu só quero retomar 364 
a outra questão porque qual foi o retorno que eu dei aos meus pares todo esse período, os encaminhamentos da 365 
congregação. Neste momento, na reunião de coordenadores nós fechamos mais uma semana, eu sugiro 366 
aguardar mais esta semana, a semana que vem nos temos a reunião de comissão de curso. Eu preciso falar 367 
com meus pares, porque não há data porque se eu estou entendendo bem, não há uma data prevista. Então eu 368 
não me sinto  a vontade de dizer que agora é tal data perante o grupo que eu represento. Preciso conversar e 369 
trazer de novo para esta congregação. Profa. Luciana: digo o mesmo pelo Departamento de Biociências. Profa. 370 
Stella Peccin : a mesma coisa com o Departamento de Movimento Humano, eu faço minhas as palavras do 371 
Rogério, eu acho que o que ele falou foi muito pertinente. Não tem nenhuma possibilidade da gente votar com 372 
tranquilidade. O que vai acontecer é que a gente vai se abster, vai ganhar uma maioria  que defende este ponto 373 
de vista. Não me sinto confortável nesta situação. A gente pode até solicitar uma reunião extraordinária de 374 
Departamento e de curso. Profa. Patricia Poletto:  a gente precisa voltar para os pares, voltar para o curso de 375 
fisioterapia, para que nós possamos discutir e entender qual é a posição antes de deliberar. Profa. Maria 376 
Graciela Morell : eu tenho que me abster …. (diversos professores falaram junto com a Professora Graciela e 377 
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não foi possível entender o resto da fala). Prof. Stefanis: se o encaminhamento for retornar aos fóruns que seja, 378 
mas não pode ficar ao Deus dará porque a gente fala, se posiciona e fica ao Deus dará. Que um 379 
encaminhamento seja feito e que não fique no ambiente desta reunião simplesmente. Profa. Carolina Carvalho: 380 
eu como representante adjunto gostaria de reforçar esta proposta que isto volte aos nossos representados para 381 
enfim votar tranquilamente. Profa. Silvia Tage: se a gente optar por este encaminhamento de consultar os 382 
pares, precisamos decidir se a decisão será tomada nos Departamentos ou nos  Eixos. Não vai dar para fazer 383 
todas as reuniões, vai ser nos eixos, cursos, ou vai ser nos departamentos porque se vai ser nos dois é inviável 384 
fisicamente a gente dar conta disto. Profa. Sylvia: eu vou tentar dar a Direção. Acho que todos se manifestaram. 385 
A gente tem dado andamento, ainda que implique enfrentamentos, a todas as determinações da congregação.  386 
Nenhuma questão de nenhum colega fica sem resposta ou encaminhamento. Temos aqui uma primeira proposta 387 
para construção de uma nota pública, esclarecendo a situação atual, relatando o que aconteceu, as medidas que 388 
foram tomadas, o andamento do processo. Esta nota seria publicada como uma manifestação dessa 389 
congregação, mas antes a decisão de se tomar esta providência deve ser discutida nas comissões de curso e 390 
nos eixos comuns, ou nos departamentos. Podemos considerar este encaminhamento? As atividades agendadas 391 
na 2ª. feira por decisão consensual dos coordenadores de eixo e cursos presentes, não contou com a presença 392 
do alunos porque eles não compareceram, apesar de terem sido informados e convidados. Nesta reunião foram 393 
distribuídas as salas para as atividades a serem desenvolvidas nas próximas 2 semanas, entenda-se que todas 394 
as atividades de ensino foram contempladas até o dia 18. Sabemos que estamos sem espaço de extensão e 395 
supervisão. A congregação não está alheia às dificuldades de todos os docentes, estudantes e técnicos.  Qual é 396 
o encaminhamento que deve ser dado? Continuaremos, então a atuar com a mesma clareza com que a 397 
congregação aprovou esta distribuição na semana passada. Apesar disso, houve denúncias, embora tenha 398 
havido um espírito colaborativo de esforço do campus. Nunca a locação foi considerada ideal. Nós temos 399 
algumas datas.  O gabinete do prefeito disse que hoje sairá o alvará. Após o recebimento dos documentos que 400 
estão sendo analisados na procuradoria regional federal, os procedimentos são de responsabilidade do campus. 401 
São eles: divulgação em diário oficial da dispensa de licitação (1 dia útil); elaboração da nota de empenho (1 dia 402 
útil), assinatura da minuta de contrato que já está aprovada que só pode ser assinada após a procuradoria ter 403 
dispensado a licitação (1 dia útil). O nosso cronograma de inteira responsabilidade se sair o PRF hoje até  às 3 404 
horas da tarde será publicado no diário oficial de amanhã.  (Professores falando entre si, em voz alta,  fora do 405 
microfone e não dá para entender...) Profa. Regina: uma última  informação: estamos recebendo hoje a visita de 406 
Comissão do Ministério da Educação, que está inspecionando o prédio da Silva Jardim. Mais uma segurança 407 
nossa, além de tudo o que já temos, vamos ter também o laudo dos engenheiros do MEC. A Professora Regina 408 
encerrou a reunião do Conselho de Campus e Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro 409 
lavrei a ata. 410 
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