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

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
06.06.2013 4 

 5 
 6 
Ao sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Santos, à Rua Silva Jardim, 7 
136, 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, 9 
sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. INFORMES: 1. A Professora Regina iniciou a 10 
reunião agradecendo a participação dos representantes docentes, técnicos administrativos e 11 
discentes que encerraram seu mandato na Congregação  e também deu as boas vindas aos novos 12 
representantes. 2. A Professora Regina informou sobre a visita da Reitora Profa. Dra. Soraya Soubhi 13 
Smaili e sua participação nesta reunião da Congregação. A Reitora fará um pronunciamento e depois 14 
abrirá para discussão. 3. O documento de resposta ao Ministério Público relativo à intervenção no 15 
campus foi protocolado no Ministério Público. O procurador deu o assunto por encerrado 16 
verbalmente, mas a Professora Regina vai solicitar ao MP que nos envie um documento encerrando o 17 
processo. O documento foi lido pela Profa. Regina. 4. A Professora Regina, a reitora Soraya S. 18 
Smaili, e o Pró-Reitor Adjunto de Planejamento, Prof. Dr. Pedro Arantes, reuniram-se no escritório da 19 
Superintendência do Patrimônio da União (SPU) com a Superintendente Ana Lucia dos Anjos e o Sr. 20 
Sergio Martins, para tratar dos terrenos que o Campus Baixada Santista está pleiteando. A 21 
Superintendente declarou a intenção de fazer um acordo com o Clube Portuguesa Santista para uso 22 
oneroso pelo clube das instalações esportivas e sugeriu que a UNIFESP abrisse mão destas 23 
instalações e concordasse em receber o terreno ao lado do clube de aproximadamente 10.000 m

2
. 24 

Considerando o documento encaminhado pelo Curso de Educação Física, que declara que os 25 
docentes do curso optaram por construir as instalações do curso (bloco III) na Rua Silva Jardim, 26 
tomou-se a decisão de aceitar a proposta, dando-se a este terreno outro destino.  Nesta visita 27 
também se discutiu nosso interesse pelo terreno no Terminal de Pesca de Santos (TPS) e um terreno 28 
na Rua Pedro Lessa, o qual poderia ser destinado a construção da moradia estudantil. Este assunto 29 
está sento tratado pela Pró-Reitoria de Planejamento. 5. Os departamentos e eixos estão 30 
encaminhando as necessidades de espaços docentes que serão discutidas na próxima semana em 31 
reunião da Comissão de Espaço Físico. 6. A Professora Sylvia Helena e o Diretor Administrativo, Sr. 32 
Emerson D´Anela, fizeram uma visita ao Clube Saldanha e ao prédio da Ponta da Praia e 33 
constataram que houve avanços significativos, melhorias que com certeza vão impactar de maneira 34 
positiva nas condições de trabalho. 7. Orçamento – o orçamento solicitado para 2013 foi de R$ 14 35 
milhões e foram liberados até agora R$ 2,4 milhões, que já foram utilizados.  Para que mais recursos 36 
sejam liberados, é necessário que se faça um plano de trabalho. Este foi entregue na reitoria, que 37 
levará ao MEC. 8. Na Pró-Reitoria de Administração tem havido dificuldades na tramitação de 38 
processos. Isto tem acarretado atraso na assinatura de vários processos que estão lá há mais de um 39 
mês.  A Professora Viviane Maximino comentou que gostaria de conhecer o plano de trabalho. A 40 
Professora Regina disse que a informação sobre o orçamento pode ser dada na próxima reunião 41 
quando também se poderá discutir o orçamento de 2014. A Professora Stella Peccin disse que esteve 42 
na reunião do Conselho de Administração e o orçamento foi muito questionado. A Professora Janine 43 
Schirmer, Pró-Reitora de Administração, disse que iria se reunir com a Reitora solicitando que os 44 
membros do Conselho Administrativo fizessem visitas itinerantes nos campi para poder explicar como 45 
tudo é feito. 9. Bancas de Concurso – os conselheiros sugeriram que se faça um treinamento com os 46 
servidores de todos os campi que secretariam as bancas. 10. A Professora Luzia Fátima Baierl, 47 
representante da Comissão de entidades da UNIFESP, informou que no dia 18 de julho (quinta feira) 48 
haverá uma audiência pública com a reitora. O Prof. Marcelo Domingues Roman solicitou alteração 49 
da data das reuniões de comissão curso por causa da visita. Tal mudança será pactuada entre os 50 
cursos. 11. A Professora Sylvia Tagé falou sobre o evento “Desafios da Economia Solidária na 51 
Sociedade Brasileira “ no dia 07/06/2013 com a presença do Prof. Paul Singer. Agradeceu o apoio da 52 
direção a este evento. Foi formada e apresentada a subcomissão de capacitação de técnicos 53 
administrativos em educação do Campus Baixada Santista pela servidora Mariana Guimarães. 54 
Colocada em votação foi aprovada.12. – A Profa. Ana Rojas informa sobre o encaminhamento da 55 
última reunião dessa Congregação, no que diz respeito à consulta de sobreposição das atribuições 56 
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da Câmara e Comissões de Ensino no regimento da Pós-Graduação e Pesquisa do Campus.  Refere 57 
que em 14 de maio passado em companhia dos Professores Sylvia Batista, Daniel Araki manteve 58 
reunião junto à Pro-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa com as Profas. Tânia Amaral, 59 
Coordenadora de Pesquisa e Maria Cecilia Martinelli, coordenadora de Gestão da Informação e 60 
Cientometria, as mesmas que informaram que a Baixada Santista foi o primeiro campus em ter seu 61 
regulamento discutido e que essa Pro-Reitoria está empenhada em revisar todos os regimentos das 62 
Câmaras e regulamentos dos programas e que esse processo só está começando. Nesse sentido, 63 
após vários questionamentos levantados pelos Conselheiros dessa congregação e levados pelos 64 
representantes deste campus, ficou definido que o Regimento da Câmara e Regulamento do 65 
Programa de Pós-Graduação do Campus devem ser enviados a essa Pró-Reitoria até 15 de junho 66 
próximo. Portanto, informa sobre o encaminhamento, embora o referido regimento foi aprovado por 67 
este fórum com os anteriores membros da Congregação. Pauta: 1. Aprovação das atas: as atas de 68 
28/02/13; 04/04/13; 13/04/13 e 25/04/13 foram colocadas em votação e aprovadas  com 6 69 
abstenções. A Professora Regina disse que a pedido do Prof. Marcelo Roman o item 1 da pauta do 70 
dia estava sendo retirado. 2. Alteração do regime de trabalho de DE para 40 horas do Prof. Ciro 71 
Winckler – colocada em votação foi aprovada. Neste momento a Reitora, Profa. Dra. Soraya S. 72 
Smaili, chegou e se dirigiu aos membros da  Congregação do Campus. A reitora esclareceu que já 73 
está preparando um relatório dos 100 dias de mandado que será divulgado para a comunidade. A 74 
reitora destacou que as pró-reitorias estão trabalhando para dar andamento uma grande reforma 75 
administrativa e que dará andamento pro meio da Comissão Processante Permanente (CPP) a 76 
processos que estavam parados.  A reitora falou sobre o trabalho e as freqüentes reuniões com os 77 
diretores dos campi para resolver questões emergenciais. Citou os terrenos de Santos em 78 
negociação com a SPU, o andamento do processo de contratação de quatro vagas para técnicos e 79 
disse que o campus receberá mais oito vagas além dessas, o que completa o quadro previsto pelo 80 
REUNI.  Destacou reunião feita com a Prefeitura de Santos, da qual participou a diretora do campus. 81 
Destacou também que a emergência atual do  campus é o projeto do Bloco III, onde estarão, 82 
principalmente, as instalações dos Cursos de Educação Física, Fisioterapia e TO, e que a segunda 83 
emergência é o projeto do prédio do Instituto do Mar.  Os conselheiros bem como outros membros da 84 
comunidade presentes tiveram a oportunidade de apresentar questões, que foram respondidas pela 85 
reitora.Encontra-se disponível em áudio, na página do campus a fala da Reitora e os debates que se 86 
seguiram. 3. Bancas aprovadas ad referendo – as bancas foram referendadas pela maioria dos 87 
conselheiros, com 2 abstenções. 4. Afastamento para pós-doutorado da Profa. Maria Inês Badaró 88 
Moreira – já aprovada pelo Departamento e pelo Curso de Psicologia. Colocado em votação foi 89 
aprovado com 4 abstenções. Com o  afastamento para pós-doutorado da Profa. Maria Inês, inicia-se 90 
a abertura de processo seletivo para seu substituto. Colocado em votação a abertura do processo, foi 91 
aprovada. 5. Redistribuição dos Profs. Drs. Renzo Romano Taddei da UFRJ e Guilherme 92 
Henrique Pereira da UFRJ para o Departamento de Ciências do Mar – aprovado com 2 votos 93 
contrários e 1 abstenção. 6. Indicação de representantes (titular/suplente) junto à CPPD – A 94 
Professora Regina Spadari sugeriu a indicação da Professora Sylvia Helena Batista como titular. 95 
Decidiu-se que o assunto será levado nas outras instâncias e voltará na próxima reunião da 96 
Congregação. 7. Aprovação de edital para abertura de concurso público na área de Fisiologia (2 97 
vagas) – colocado em votação, foi aprovado com 1 abstenção. 8. Indicados representantes pelo 98 
Departamento de Gestão, Cuidado em Saúde para compor a Comissão de Bancas para 99 
Concursos: Profa. Dra. Virginia Junqueira e Profa. Dra. Tania Terezinha de Oliveira Scudeller – 100 
Colocado em votação foi aprovado com 1 abstenção. 9. Instituição de Núcleos Docentes 101 
Estruturantes para os Cursos de Graduação – até fim de julho tem que ser enviado ao Conselho 102 
de Graduação. Na próxima reunião da Congregação, deverá ser referendado. 10. Cancelamento da 103 
redistribuição do Prof. Paulino E. Carvalho – colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 104 
11. Indicação da Professora Milena Vidotto como representante da Pesquisa Não Experimental 105 
na Comissão de Espaço Físico – colocado em votação, foi aprovado com 1 voto contra e 5 106 
abstenções. 12. Revisão do Projeto Pedagógico do Campus Baixada Santista – A Professora 107 
Maria Liduína falou a respeito do assunto e colocada em votação foi aprovada a revisão/atualização 108 
do PPP do Campus Baixada Santista. Também será constituída uma Comissão entre as Câmaras de 109 
Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão para dar continuidade ao processo. A Professora 110 
Regina agradeceu a presença e visita da Reitora ao nosso campus. Nada mais havendo a discutir, a 111 
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Profa. Regina Celia Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 112 
Sociedade, e eu Sueli Sieiro, lavrei a presente ata. 113 


