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13.12.2014 5 
 6 
Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de 7 
Santos, à Rua Silva Jardim, 136, reuniram-se os senhores membros do Conselho do 8 
Campus Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com 9 
lista de presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina 10 
Spadari.  Pauta única: regimento do NAE –  Nesta reunião foram tratadas as sugestões de 11 
alterações na proposta do regimento do NAE. As alterações foram propostas após consulta 12 
e discussão com os discentes, técnicos do NAE e docentes. As seguintes sugestões foram 13 
colocadas: 1. Alterar a redação do caput do artigo 2º.  para: A equipe do NAE será vinculada 14 
administrativamente a cada campus, seguindo políticas estabelecidas pelo campus, pela 15 
PRAE e pelo CAE (Conselho de Assuntos Estudantis; 2) Artigo 2º. – parágrafo  3º. – para: 16 
Os editais de concursos para preenchimento de vagas nos NAEs deverão ser elaborados 17 
pelo campus com participação do NAE em parceria com a PRAE e aprovados no CAE; 3. 18 
Artigo 4º. – parágrafo  1º. – para:  O coordenador deverá ser indicado pela equipe do NAE 19 
e pela categoria discente de cada campus e homologado pela Congregação ou Conselho de 20 
Campus, a qual deliberará e encaminhará sua indicação para o CAE homologar; Artigo 5º. 21 
Compete ao NAE –VII para : Elaborar o plano de trabalho anual do NAE com a participação 22 
da comunidade acadêmica que será apresentado na Congregação do campus; Artigo 6º. – 23 
Compete ao coordenador  –(inclusão) Elaborar relatório anual de atividades a ser 24 
divulgado para a comunidade acadêmica ; Artigo 6º. – IV  – para: Representar o NAE na 25 
CEG, na Congregação do Campus e demais órgãos quando solicitado; Artigo 10º. Para:   26 
As parcerias que envolvam formalização jurídica deverão ser encaminhadas pelo NAE ao 27 
diretor acadêmico para os encaminhamentos pertinentes; Os casos omissos no presente 28 
regimento serão decididos e debatidos na Congregação e submetidos ao CAE. Nada mais 29 
havendo a discutir, a Profa. Regina Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação 30 
do Instituto Saúde e Sociedade. 31 


