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ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAI XADA SANTISTA E 2 

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

28.11.2013 5 
 6 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Santos, à 7 
Rua Silva Jardim, 136, 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 
os presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. A Professora Regina iniciou a 10 
reunião comentando que o Pró-Reitor de Planejamento, Prof. Dr. Esper Abrão Cavalheiro estará 11 
presente para discutir com os conselheiros os termos da revisão do PDI do campus Baixada Santista 12 
para o período 2011-2015, solicitada pela PROPLAN. Informou também que ela e a Profa. Sylvia 13 
Helena prepararam uma apresentação sobre o andamento do PDI até o momento, para orientar os 14 
trabalhos de revisão. A Professora Regina solicitou inversão de pauta, de modo a aguardar a 15 
chegada do Pró-Reitor, o que foi aprovado. Informes : 1. Comunicado da Divisão de Infra-Estrutura 16 
sobre o sistema de ar condicionado do Edifício Cent ral  - a Professora Regina comunicou que as 17 
seguintes etapas devem ser percorridas para o conserto do sistema: verificação da proposta da 18 
empresa vencedora do processo de licitação, homologação do resultado, início dos trabalhos, 19 
correção dos danos atuais e reparos para pleno funcionamento do sistema de ar condicionado 20 
central. A previsão de solução do problema é janeiro de 2014. 2. Restaurante Universitário e 21 
conveniados  – o contrato do campus com a empresa que opera o RU, Gomes Maciel Refeições 22 
Ltda. encerrou-se em 11/10/2013 e, portanto, com grande antecedência,  a empresa foi consultada e 23 
manifestou interesse na renovação do contrato. Mediante esta manifestação, foi preparado o 24 
processo para renovação do contrato. No entanto, no momento da assinatura deste contrato, a 25 
empresa recusou-se a assiná-lo, pois havia necessidade de ajuste do preço da refeição, justificado 26 
pelo aumento dos custos dos alimentos. Foi solicitado à empresa que preparasse um documento e o 27 
mesmo foi encaminhado para análise na Reitoria que, por sua vez, o encaminhou para a 28 
Procuradoria Federal, que não aprovou o reajuste acima do previsto, gerando impasse.  Depois de 29 
várias reuniões com a GMD, a direção do campus juntamente com representantes do gabinete da 30 
Reitora e da PRAE,  foi  considerada justa  a solicitação da GMD levando-se em conta que o  RU do 31 
campus Baixada Santista é o que paga o menor preço de refeição em comparação aos demais RU´s 32 
da Unifesp. Solicitou-se à GMD que fizesse uma nova justificativa e chegou-se a um preço de 33 
refeição de R$8,00 para o próximo contrato, sem aumento de custo para os alunos de graduação, 34 
que continuarão pagando R$ 2,50/refeição. Ainda assim, é o menor preço pago pela UNIFESP. Esta 35 
semana foi concluído o processo e o contrato será assinado. A GMD vai ser mantida por mais um 36 
período e já começará ser feita uma avaliação para a próxima renovação ou abertura de novo 37 
processo licitatório. Os valores pagos pela PRAE, que acompanhou o processo, foram ajustados para 38 
R$ 8,00 para os demais membros da comunidade acadêmica. A Comissão do RU e a Direção 39 
Acadêmica discutirão com a GMD a qualidade das refeições, considerando reclamações diversas que 40 
tem sido feitas pelos usuários. Em relação ao RU foram ainda apresentados problemas de alguns 41 
alunos na relação com os trabalhadores. Ofensas e desrespeito. Uma situação mais grave está 42 
sendo acompanhada envolvendo a Direção e Coordenação do curso do aluno. A Diretora indicou a 43 
necessidade de, em alguns casos, passar a adotar o Código de Disciplina dos alunos; destacou 44 
também que está pensando em uma Campanha educativa pois ofensas e desrespeito aos 45 
trabalhadores também tem sido verificados na portaria, na Secretaria de Graduação e nas 46 
Secretarias de Departamento. Tais eventos vêm se tornando muito frequentes. Comunicados por 47 
escrito têm sido encaminhados para a direção do campus e estão sendo tomadas providências. Os 48 
procedimentos adotados pela diretoria tem incluído uma reunião com o Coordenador do Curso, o 49 
aluno e, quando julgamos adequado, a pessoa que se sentiu ofendida. Em um dos casos, cujo autor 50 
é reincidente, foi também solicitada a presença de representantes do NAE, a assistente Social Eliana 51 
Almeida Soares e o psicólogo  Alexandro da Silva, além da Profa. Milena Vidotto. Casos mais graves 52 
e recorrentes serão encaminhados à PRAE. A Prof. Regina apela aos docentes para que conversem 53 
com os alunos e se faça uma campanha no sentido de melhorar as relações. 3. Reuniões com a 54 
Reitoria – Orçamento 2013/2014  – várias reuniões tem sido mantidas com a Reitoria, com a Sra. 55 
Tania Mara, do escritório técnico, e com os Pró-Reitores, a respeito do orçamento da UNIFESP, tanto  56 
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de 2013 como 2014. Uma reunião específica será feita para explicar como foram  gastos os recursos 57 
em 2013 e o que foi previsto para 2014. Dos R$ 157 milhões solicitados para 2014, o MEC informou 58 
que vai conceder R$ 57 milhões. 4. Novos prédios  - Foi feita uma reunião com o Pró- Reitor Adjunto 59 
de Planejamento, Prof. Pedro Arantes, e os coordenadores de cursos do Bloco III e também docentes 60 
do BICT Mar. O assunto será objeto de outra reunião.  5.  Evento “25 anos do Sistema único de 61 
Saúde em Santos” e “Encontro de Saúde” - A Professora Sylvia disse que vários professores foram 62 
convidados para o evento de hoje da Secretaria Municipal da Saúde e destacou que a direção 63 
recebeu o convite e justificou a ausência.Os trabalhos  produzidos pelos nossos estudantes de 64 
diferentes níveis estão sendo apresentados durante todo o dia de hoje, mostrando a potência deste 65 
campus. 6. UATI – A servidora Yara Paula informou sobre a formatura da UATI, no dia 04 de 66 
dezembro, às 19:00 horas, convidando todos os presentes.  A Professora Flávia de Oliveira foi 67 
escolhida para ser a paraninfa. Este ano são quase 90 alunos formandos. 7. A representante discente 68 
Renata Alves da Costa falou sobre o transporte entre as unidades da Unifesp e disse que alunos 69 
foram informados pelo motorista que não existe mais o transporte da empresa para as unidades. 70 
Enfatizou que os horários são insuficientes para a demanda, principalmente Ana Costa/Silva Jardim. 71 
Foi destacado pela Direção o limite orçamentário, que sugeriu que, inicialmente a prioridade seja 72 
dada para o transporte dos alunos, que passa a ser feito pelas duas vans do campus porque não 73 
temos mais recursos para o pagamento do transporte. Quando o contrato com os restaurantes 74 
conveniados for fechado não vai haver mais este transporte, que foi aprovado na Congregação 75 
devido a inexistência de uma rede de restaurantes conveniados que pudesse auxiliar os estudantes. 76 
A Professora Regina disse também que esta semana ficou bem claro o uso de Registro Funcional por 77 
um estudante que não teria direito ao subsídio. Uma aluna que está no Rio de Janeiro fazendo 78 
estágio teve o seu RF utilizado por um aluno aqui. Peço aos representantes que conversem com os 79 
seus representados e que isto seja analisado. 8. Professora Maria Liduína de Oliveira: 1) convida a 80 
todos para um debate internacional do curso de serviço social com os Profs. Ricardo Antunes e Elísio  81 
de Portugal, intitulado  “A era das rebeliões e o mundo do trabalho”. 2) dia 05 de dezembro, pela 82 
manhã ocorrerão as reuniões das câmaras e as reuniões intercâmeras. 3) O Consu deliberou que 83 
seja retomada a discussão do calendário acadêmico no Conselho de Graduação. 9. A Profa. Milena 84 
Vidotto  informou  que o evento sobre drogas que a PRAE está organizando foi adiado para o início 85 
do próximo ano, em cada campus. Um dos pontos de pauta do CAE foi uma discussão sobre como 86 
seria fazer o orçamento participativo da PRAE nos campi. A Profa. Cristiane Gonçalves falou que a 87 
forma de encaminhar a discussão do orçamento está aberta a sugestão dos campi para que a pró-88 
reitoria possa efetivá-la da melhor forma possível. Tudo está em construção ainda, quem tiver ideias 89 
podem ser encaminhadas para a PRAE e os professores que representam o campus. Foi instituída 90 
uma nova comissão para pesquisar sobre o perfil dos estudantes da Unifesp e a Profa. Cristiane foi 91 
indicada pela CAE para compor esta nova comissão. A Professora Cristiane sugeriu uma suplência, a 92 
Professora Carine Redigolo, que concordou e foi aprovada. Pelo segundo ano acontece a semana da 93 
diversidade sexual em Santos; as atividades foram construídas em parceria com a Unifesp e 94 
contaremos com a  presença da Secretaria da Defesa da Cidadania. Todas as contribuições serão 95 
bem-vindas para o próximo ano. 10. O Professor Marcelo Roman  informou sobre o Cursinho 96 
Cardume, que vai começar em 2014, cursinho popular da Baixada Santista. As inscrições (60 vagas, 97 
jovens adultos que estão terminando ou já terminaram o ensino médio que não podem pagar um 98 
cursinho) serão abertas de 20 a 24 de janeiro de 2014, será divulgado na grande mídia local e 99 
nacional. 11. Profa. Yeda Maria Vargas Dias  informou que a coordenação do programa de 100 
Residência Multiprofissional do campus foi assumida pela Prof. Lucia Uchôa tendo ela própria como 101 
vice-coordenadora, uma vez que a Profa. Silvia Tagé encontra-se em licença saúde. Informou 102 
também que hoje está acontecendo, na Unimonte, a 2ª. Mostra Municipal de Experiências 103 
Acadêmicas Práticas do município de Santos e todos estamos convidados. 12. Tatiana Regis, 104 
representante discente da Residência Multiprofissioal,  informou que  os  residentes não são 105 
abrangidos pelo subsídio da refeição. Conforme portaria  do MEC os programas de residência são 106 
responsáveis não somente pela sua alimentação  mas pela sua moradia também. O campus  Baixada 107 
Santista infelizmente não vem cumprindo com isto. Em são Paulo todos tem alimentação ofertada: 108 
café, almoço e jantar. Solicita que seja colocado em pauta ao menos a questão de alimentação. A 109 
Professora Sylvia Helena disse que o Hospital São Paulo arca com a alimentação dos residentes de 110 
medicina. Tem havido a tentativa de ampliação do subsídio de alimentação e a Procuradoria Federal 111 
se pronunciou contra este subsídio na qual o Diretor Administrativo, Sr. Emerson D´Anela  e a Profa. 112 
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Sylvia Helena foram repreendidos porque autorizaram a alimentação dos residentes durante um mês 113 
ao preço do aluno de graduação e isto se classifica como desvio de verba.  Esta luta é de todos. O 114 
campus não tem se omitido mas não tem autorização da Procuradoria. Temos impedimento legal, e 115 
temos tentado alterar a regulamentação das verbas que vem para a universidade. Ordem do dia: 1. 116 
Aprovação da ata do dia 31 de outubro de 2013  -  aprovada com 4 abstenções. 2. Mudança de 117 
regime de trabalho da Profa. Dra. Angela Cappozolo  – de 40 horas para Dedicação Exclusiva –118 
colocado em votação foi aprovado. 3. Pedido de afastamento para pós-doutorado e abertura  de 119 
processo seletivo simplificado para professor subst ituto da Profa. Dra. Maria de Fátima 120 
Ferreira Queiróz – de janeiro a dezembro de 2015 – aprovado. 4. Reabertura  de concurso público 121 
na área de Educação Física, subárea Práticas Corpor ais/Exercício físico aplicado à clínica, 122 
estágio e  trabalho em saúde  – aprovado. 6. Bancas : a) concurso para professor adjunto A  da área 123 
de Biotecnologia- edital 87/2013 – aprovada; b) mudança em uma das bancas, Prof. Juarez Furtado 124 
não vai poder participar da banca Trabalho em Saúde, subárea Saúde Coletiva do edital 823/2013 e 125 
vai ser substituído pela Professora Viviane Maximino. -  aprovado; c) reabertura de concurso na área 126 
de conhecimento  Matemática – aprovado. 7. Com a chegada do Pró-Reitor de Planejamento , Dr. 127 
Esper Abrao Cavalheiro, iniciou-se a discussão do PDI. O Professor Dr. Esper fez apresentação do 128 
planejamento institucional . Logo em seguida, a  Professora Regina disse entender que o projeto da 129 
Pró-Reitoria de Planejamento é que seja feita a análise do plano de desenvolvimento institucional 130 
vigente (2011- 2015), preparar o PDI para o período 2016-2024 e um mais a longo prazo, para 2034. 131 
A Professora Regina apresentou o PDI atual do campus Baixada Santista, destacando perspectivas, 132 
“nós críticos”, desafios. Ensino de Graduação: a meta de vagas e cursos foi alcançada e em 2015 será 133 
finalizada a meta do PDI com a implantação de dois novos Cursos de Graduação do DCMar. A oferta 134 
de vagas na graduação superou as metas definidas no PDI, chegando a 1910 vagas em 2014 e 2010 135 
vagas em 2015. Cursos de Pós-Graduação: foi superada a meta definida no PDI com a criação de 136 
dois novos cursos Strictu Sensu, com a oferta de 155 novas vagas em 2014 e a previsão de 185 137 
vagas para 2015. Extensão: consolidação da área de extensão no Campus, até o presente ano foram 138 
69 projetos de extensão e inúmeros eventos realizados. Residência: atualmente são ofertados dois 139 
cursos de residência no Campus, porém a Residência Multiprofissional não abriu vagas para este ano 140 
(está em fase de reorganização). Atualmente mais duas propostas de residências estão em fase de 141 
planejamento. Vagas docentes: a meta para 2013 era de 197 professores e fechamos o ano com 184. 142 
Para os anos de 2014 e 2015 a previsão é alcançarmos 218 e 240 docentes, respectivamente. A 143 
necessidade, atualizada, do Campus é de cerca de 310 docentes. Entretanto, esta necessidade 144 
levantada pelo Campus é superior ao previsto na relação docentes/alunos de graduação do Ministério 145 
da Educação (1 professor para 18 alunos). Por isso é muito difícil alcançar este número de vagas em 146 
curto prazo. Técnicos Administrativos: o número de vagas do Campus está abaixo do previsto no PDI, 147 
contamos para 2014 com 101 técnicos e na previsão do PDI deveríamos chegar a 151 em 2014 e 148 
167 em 2015, porém não há previsão de novas vagas neste ano e nenhuma sinalização do MEC para 149 
o futuro. Moradia Estudantil: ainda não há oferta das vagas previstas no PDI, o campus tem 150 
constituída uma Comissão da Moradia estudantil presidida pela Profa. Marinez Brandão e foram 151 
cedidos dois terrenos pela SPU para esta finalidade. Porém, não há recursos garantidos para a 152 
construção da moradia. Espaço físico do Campus: houve grande crescimento do campus, com 153 
cessão de novos terrenos e inauguração da Unidade Central. Em 2011 nós tínhamos perto de 7.000 154 
m2 , em 2013 fomos para 35.000 m2 e temos previsão de chegar em 2015 a 48.000 m2. Desafio é 155 
captar recursos para as construções. Já estão  em andamento os projetos do bloco 3 e Instituto do 156 
MAR, pelas respectivas comissões locais em conjunto com a Pró-reitoria de Planejamento. Após a 157 
apresentação, questionamentos foram levantados pelos membros presentes e respondidos pelo Pró-158 
reitor Prof. Dr. Esper A. Cavalheiro e pela Diretora do Campus. Os itens de pauta: processo de 159 
avaliação do Projeto Político Pedagógico e regimento do NAE serão discutidos em duas reuniões 160 
extraordinárias da Congregação, dias 05/12 e 13/12, respectivamente. Nada mais havendo a discutir, 161 
a Profa. Regina Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 162 
Sociedade. 163 


