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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 
31.01.2013 4 

 5 
 6 
Ao trigésimo primeiro  dia do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, nesta cidade de Santos, à 7 
Avenida Ana Costa, 95 – Unidade I, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus 8 
Baixada Santista da UNIFESP/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade com lista de presença 9 
assinada por todos, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, Diretora do Campus. A 10 
Professora Regina iniciou a reunião informando que as atas a partir desta Congregação serão mais 11 
concisas e objetivas . As atas até então foram longas e detalhadas para que ficasse registrado todo o 12 
debate que ocorreu na congregação no início do ano de 2012 e se algum conselheiro tiver dúvidas a 13 
respeito de algum tópico pode pedir para incluir mais detalhes, além de ouvir o áudio, que ficará 14 
sempre disponível. Informes: (1) foi aprovada no Conselho de Administração a criação dos três 15 
departamentos: Ciências do Movimento Humano; Gestão e Cuidados em Saúde; e Políticas Públicas 16 
e Saúde Coletiva, já com designação de FG para as chefias dos respectivos departamentos. (2) 17 
foram homologados os concursos e aprovados os dois processos para professores substitutos, um 18 
em substituição à Profa. Karina Zihlmann, que está em licença médica e outro em substituição à 19 
Profa. Alessandra Medeiros que se afastará para estágio de pós.doc. (3) foi publicado o calendário de 20 
feriados de 2013 de todos os campi. (4) houve longa discussão a respeito da nova lei que rege a 21 
carreira do magistério superior. Discutiu-se bastante a questão do ingresso na carreira, que passa a 22 
ser na classe de Professor Auxiliar. O salário não sofre alteração mas tem adicionais diferenciados 23 
para os títulos de aperfeiçoamento, mestre e doutor. A classe de professor titular passa a fazer parte 24 
da carreira, e não mais será preenchido por concurso público, por não ser  mais uma nova carreira. 25 
Todo professor que atinja os requisitos impostos pela lei, desde que tenha 20 anos de experiência 26 
profissional, poderá solicitar a progressão para a classe de professor titular. Ele será avaliado por 27 
uma banca e, se aprovado, recebe o título de Professor Titular. Não há mais limite de vagas para 28 
Professor Titular. A possibilidade de docentes ou pesquisadores de outras universidades ou 29 
instituições prestarem concurso para professor titular nas Universidades Federais esta prevista, no 30 
que se constituirá uma outra carreira, chamada de “Professor Titular Livre”. Esta ainda não está 31 
regulamentada e por isso todos os concursos para  professor titular estão suspensos até que esta 32 
regulamentação seja efetivada. (5) Foi discutido também o regimento interno da comissão de 33 
capacitação e foi aprovado. (6) A Professora Samira informou sobre a colação ordinária  de grau do 34 
Curso de Terapia Ocupacional, que será no dia 19 de fevereiro, na Pró-Reitoria de Graduação. (7) 35 
Pedido de substituição  para a secretária Reginéia, que entra em férias: A Professora Regina 36 
informou que a direção não tem como substituir e não há secretárias que a direção possa designar. A 37 
substituição em férias  deve ser acertada entre os Departamentos e cursos, o que foi acordado 38 
quando da nova distribuição das secretárias. A Professora Jaqueline disse que tem que fazer um 39 
documento e enviar para São Paulo, forçar a contratação de novas secretárias e adicionou que o 40 
Departamento está sofrendo com a falta de técnicos de forma geral. A Professora Regina disse que a 41 
direção se manifesta continuamente junto a reitoria sobre o assunto mas nenhuma vaga foi liberada 42 
pelo MEC de modo que a reitoria não pode resolver este problema. As Professoras Samira e 43 
Jaqueline se propuseram a elaborar um documento  e entregar para a direção dar encaminhamento. 44 
Ordem do dia: (1) Intervenções no campus – A Professora Regina falou sobre a reivindicação dos 45 
alunos para que sejam permitidas intervenções no campus. Enfatizou que as intervenções não são 46 
proibidas, apenas devem ser feitas de modo organizado. Não é permitido intervenções nas paredes e 47 
nas portas. Existem painéis designados para este fim. Isto tem sido feito na Silva Jardim e parece que 48 
está funcionando e a proposta da Profa. Regina é que  não seja permitido rabiscar paredes, mesmo 49 
que isto seja chamado de intervenção, porque isto acarreta danos para o patrimônio público e 50 
prejuízos. Após colocações dos membros da Congregação, a proposta acolhida foi a de que haja 51 
uma consulta coletiva para intervenções permanentes em outros espaços, como por exemplo  grafites 52 
e pintura de paredes. As intervenções não usuais, que não ficam restritas a estes espaços, estão 53 
liberadas e podem acontecer desde que sejam respeitadas acessibilidade, acesso, preservação do 54 
patrimônio e a sala de aula. (2) Uso do estacionamento pelos alunos: na última reunião ficou 55 
decidido que os alunos fariam um levantamento da demando do uso do estacionamento e 56 
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apresentariam nesta Congregação. A lista atualizada pelos discentes apresentou uma solicitação de 57 
85 vagas de estacionamento para o período diurno e 36 para período noturno, incluindo alunos de 58 
graduação e de pós-graduação. A diretora disse que não tem como atender a demanda para o 59 
período diurno, uma vez que a prioridade para o estacionamento da Silva Jardim é para docentes e 60 
técnicos, conforme decisão da congregação na reunião anterior a esta. Com relação ao período 61 
noturno, o terreno da frente pode ser preparado e utilizado em caráter provisório. A Professora 62 
Regina solicitou aos discentes que informem os dados dos alunos e dos veículos, assim como horário 63 
pretendido de modo que um cartão será providenciado, com cor diferente daquele dos servidores, de 64 
modo que os alunos possam estacionar no terreno da frente. A Professora Regina disse  que o 65 
estacionamento subterrâneo do prédio da Silva Jardim ficara restrito aos servidores. Esta e uma 66 
questão administrativa, a critério do diretor, uma vez que o que acontece no prédio é de 67 
responsabilidade do diretor.  Colocado em votação se os alunos do noturno poderiam utilizar o 68 
estacionamento da frente, foi aprovado.  Verificaremos  na ata da reunião anterior quais foram as 69 
decisões tomadas a este respeito e será trazido na próxima reunião. Não entram nesta negociação os 70 
estacionamentos das outras unidades. (3) Indicação de dois suplentes para a Comissão de 71 
Estágio Probatório – Foram indicadas as Professoras Rosilda Mendes e a Professora Maria Stella 72 
Peccin. A representante da CPPD nesta comissão é a Professora Dra. Juliza Ribalta. A Professora 73 
Regina solicitou que a Comissão já entre em contato com Professora Juliza e que agendem uma 74 
primeira reunião.  (4) Indicação de um docente representante do campus na Assessoria de 75 
Assuntos Internacionais: foi indicada a Professora Sylvia Dantas. (5) Composição da Comissão 76 
de Espaço Físico: os representantes da nova Comissão de Espaço Físico sugeridos foram : 2 77 
docentes representantes da graduação: Profas. Marinez Brandão e Vanessa Dias Capriles; 1 docente 78 
da Pesquisa Experimental: Profa. Luciana Maluf; 1 docente representante da Pesquisa Não 79 
Experimental: Profa. Samira Lima da Costa; 1 docente representante da Extensão: (será informado 80 
posteriormente); 1 docente representante de outros espaços: Profa. Isabel Céspedes; Diretoria 81 
Administrativa: Emerson S. D´Anella; Diretoria Acadêmica: Profa. Regina ou Profa. Sylvia; 1 discente 82 
da graduação; 1 discente da pós-graduação, 1 representante dos técnicos administrativos. Até o dia 83 
08/02 devem ser encaminhados os nomes que precisam ainda ser definidos. O trabalho dessa 84 
Comissão  dará continuidade ao trabalho realizado pela Comissão anterior, não incluindo aí  a 85 
construção do bloco III e nem novos espaços como o Colégio Docas. (6) Criação do Departamento 86 
de Ciências do Mar – A comissão formada pelas Professoras Luciana Maluf e Silvia Maria Tagé 87 
apresentaram seu parecer favorável à criação do Departamento. Após colocações dos membros do 88 
Conselho, colocado em votação a criação do Departamento foi aprovada com 2 abstenções. (7) 89 
Distribuição de 3 vagas docentes do REUNI – Foi aprovada por votação a distribuição sugerida 90 
pelo colegiado composto pelos coordenadores de curso e a direção acadêmica,  que será: 1 vaga 91 
para o eixo IS; 1 vaga compartilhada pela Fisioterapia / TS e 1 vaga compartilhada pela Educação 92 
Física / TS. (8) Pedido de afastamento não remunerado do Prof. Alexandre Valotta da Silva – A 93 
Professora Regina leu o documento encaminhado pelo Prof. Valotta ao Departamento de Biociências. 94 
O afastamento para cuidar de assuntos particulares por 3 meses foi discutido e aprovado no Eixo 95 
Biológico e no Conselho Departamental, tendo sido aprovado. Colocado em votação, o pedido foi 96 
aprovado pela congregação. A diretora sugeriu, a pedido da Senhora Coordenadora da Câmara de 97 
Pesquisa e Pós-graduação, Profa. Dra. Ana Rojas, que seja realizada uma reunião  extraordinária, 98 
dia 07/02/2013 das 08:00h às 09:00h na Unidade Central, para aprovação da adequação da 99 
composição da referida Câmara, pois esta se encontra em desacordo com o estatuto e os regimentos 100 
geral e da pós-graduação e pesquisa da UNIFESP. A proposta foi aprovada. A Professora Regina 101 
encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei 102 
a ata. 103 
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