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

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

05.12.2013 5 
 6 
Ao quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Santos, à Rua Silva Jardim, 136, 7 
reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do 8 
Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Profa. 9 
Dra. Regina Spadari.  Antes de entrar na pauta única da reunião, avaliação do projeto  pedagógico do campus, a 10 
Professora Regina informou que a CEG acabou de aprovar uma nova proposta de calendário para o ano de 11 
2014, que começaria no dia 06/03 e iria até 12/07 no primeiro semestre e iniciaria no dia 11/08 até 13/12 para o 12 
segundo semestre. A proposta  foi aprovada na Congregação e será levada ao Conselho de Graduação para ser 13 
debatida. Apresentação da proposta de metodologia de avaliação do projeto pedagógico do Campus – 14 
Após colocação dos conselheiros, a metodologia foi aprovada com as inserções dos aspectos apresentados na 15 
discussão: no roteiro das rodas de conversa deverão ser acrescidas questões relativas à extensão, à pesquisa, 16 
além das relativas ao ensino de graduação; além das rodas de conversa com os estudantes, será aplicado um 17 
questionário do tipo Escala likert aos estudantes; a produção de dados abrangerá os estudantes da graduação,  18 
pós-graduação stricto sensu e da residência multiprofissional. O Grupo de Trabalho atual, composto pela Direção 19 
Acadêmica, coordenadores das Câmaras e equipe de Desenvolvimento Docente vai articular e coordenar o 20 
processo de avaliação do PPC e incorporar no documento de avaliação.  Haverá reunião intercâmaras em março 21 
que terá como tarefa incorporar, no texto da Avaliação do Projeto Pedagógico do Campus, as propostas 22 
apresentadas e aprovdas nesta Congregação., bem como o cronograma de atividades. Nada mais havendo a 23 
discutir, a Profa. Regina Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade, 24 
e eu Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 25 


