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 1 
ATA DA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E 2 

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

28.04.2014 5 
 6 
 7 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril  do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à Rua Silva 8 
Jardim, 136, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista/Congregação do 9 
Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a 10 
Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Informes: 1.  Relação com a Prefeitura Municipal de 11 
Santos – A Professora Regina comunicou que recebemos a visita de um representante do Prefeito e 12 
representantes da Prefeitura e  da Câmara de da UNIFESP vereadores para conhecer o entorno da Unidade 13 
Central e  avaliar as possibilidades de melhoras na segurança, face aos problemas de segurança 14 
enfrentados recentemente pela comunidade acadêmica nos arredores desta unidade. Recebemos também a 15 
visita do Secretario Sr. Nelson Gonçalves Lima, da Secretaria do Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 16 
Municipal de Santos,  para tratar da renovação do convênio da Unifesp com a Prefeitura de Santos, que 17 
inclui o pagamento pela PMS  do aluguel das Unidades Ponta da Praia e Ana Costa 95. 2.  11º. 18 
CONGRESSO INTERNACIONAL Rede Unida ( Girar Vidas, Políticas e Existências: a delicadeza da 19 
Educação e do Trabalho no cotidiano do SUS) – A Professora Sylvia Helena Batista falou sobre o evento 20 
Rede Unida, da qual participou e que disse ter trazido grande visibilidade ao nosso campus pelo número de 21 
trabalhos nele apresentados por docentes do campus BS. 3. Regimento Interno do Campus - A Professora 22 
Sylvia informou que a Comissão estava finalizando a primeira versão para consulta pública. 4. Restaurante 23 
Universitário - disse que houve uma pequena melhora na qualidade da alimentação. O contrato com a 24 
GMD termina em outubro/2014 e será feita nova licitação. 5. Moradia Estudantil – comentou que o campus 25 
Baixada Santista foi o primeiro campus a instituir a Comissão de Moradia, que já temos os terrenos, mas 26 
fomos informados extra-oficialmente que não fomos incluídos no primeiro edital o que nos causou surpresa. 27 
6. A Professora Carolina Prado de França Carvalho falou sobre o esvaziamento da Câmara de Extensão e 28 
pediu que o assunto fosse discutido nos departamentos e que estes cobrem a participação de seus 29 
representates. Pauta: 1. Demandas por cantina e Xerox (pelos discentes) -  A Professora Regina explicou 30 
que no lugar onde seria a cantina é hoje o vestiário dos funcionários do RU. Propôs que fossem  adaptados 31 
os 2 banheiros do 1º. andar  para uso exclusivo como vestiário dos funcionários do RU. O que permitiria a 32 
liberação do  espaço para a cantina. Com relação à Xerox, informou que não há orçamento para concessão 33 
de cota de xerox os alunos. Mas estão sendo estudadas alternativas. Os representantes discentes irão 34 
consultar sobre o local a ser utilizado para isso, se possível o espaço estudantil, e  para tanto tem que 35 
formalizar legalmente os responsáveis pelo contrato. 2. Uso da biblioteca para realização de eventos – foi 36 
colocado em votação  e foi aprovado que não haverá mais eventos na Biblioteca, a não ser em caso 37 
excepcional. 3. Projeto Pedagógico do BICT-Mar: O projeto foi apresentado pelo Professor Augusto Cesar 38 
e  estará disponível no site. 4. Programas de Residência Multiprofissional em Saúde do campus: 39 
quadro atual e perspectivas: foi feito um histórico, os docentes e  as estudantes participantes do programa 40 
deram seus depoimentos, apresentando as grandes dificuldades no momento. Foram observadas as 41 
necessidades de maior integração com as demais atividades desenvolvidas nos mesmos cenários. Serão 42 
agendadas reuniões para buscar soluções para os problemas apontados. 5. Segurança no entorno das 43 
unidades do campus Baixada Santista: no dia 12.05.2014 haverá uma reunião entre a Secretaria de 44 
Segurança do Estado, a Reitoria e a Direção dos campi Diadema e Baixada Santista para discussão do 45 
assunto.6. Orçamento 2014: política de racionalização e cortes: a diretora informou que o campus está 46 
em dia com as empresas prestadoras de serviço, não havendo justificativa para qualquer atraso de 47 
pagamento aos servidores terceirizados. Os contratos com terceirizados estão sendo rediscutidos e 48 
revisados. Considerando o adiantado da hora e os compromissos de todos, a reunião foi encerrada e os 49 
itens restantes da pauta serão discutidos na reunião extraordinário no dia 09 de maio de 2014. Nada mais 50 
havendo a discutir, a Profa. Regina encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e 51 
Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a ata. 52 


