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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 
30.06.14 4 

 5 
 6 

Ao trigésimo dia do mês de junho  do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à Rua Ana Costa, 7 
95, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista/Congregação do Instituto 8 
Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência 9 
da Profa. Dra. Regina Celia Spadari. Informes: 1. Chefia do DGCS-  A Professora Maria Fernanda Frutuoso 10 
assumirá a chefia do Departamento de Gestão e Cuidados em Saúde a partir de 01.07.2014 em virtude do 11 
afastamento para realização de estagio de pós-doutorado da Profa. Dra. Angela Capozzolo. 2. 12 
Coordenação do NAE - A Professora Milena Vidotto pediu exoneração do cargo de Coordenadora do NAE, 13 
a diretora encaminhou uma consulta à PRAE sobre a quem compete a indicação do novo coordenador, uma 14 
vez que o regulamento do NAE esta em conflito com o Regimento da UNIFESP neste quesito.  Foi 15 
informada pela Pró-reitora de Assuntos Estudantis, Profa. Dra. Andrea Rabinovich, que o coordenador do 16 
NAE será indicado pela PRAE. 3. Comissão de Segurança  - a comissão terá a seguinte composição: 17 
Professores Doutores Andrea Torres, Rodolfo Scachetti , Luzia Baierl, técnicos Cláudio Amor e Danilo Silva 18 
Pereio, alunos de graduação Anna Vitoria Renaux , Luana Pereira Lima, Lucio Costa Girotto e Raphael 19 
Schweisser e alunos de pós-graduação Thais Moretto e Tabata Carvalho. Numa primeira reunião a Direção 20 
estará presente para passar a todos os membros as ações realizadas até o momento. 4. Indicação de 21 
Delegados para o congresso “20 anos de Unifesp” – Haverá delegados da Congregação e da 22 
Assembleia.  Dentre os nomes sugeridos pelos técnicos, Karla Helene  foi indicada pela  Congregação,  23 
Fabricio Leonardi, Marques e Ada  Priscila da Silva serão representantes da assembleia. A Professora 24 
Sylvia informou que o prazo para apresentação das teses foi prorrogado até final de agosto. A comissão 25 
local do Congresso Unifesp está composta pelos Professores Alexandre Pereira, Gislene Torrente Vilara , 26 
Karla Helene Marques e a aluna Kamila Bejarano 5. Solicitação de vagas docentes do campus – a Profa. 27 
Regina informou que recebeu a incumbência de informar a PROGRAD sobre a necessidade de vagas 28 
docentes para o  campus, relacionadas principalmente com a implantação de licenciaturas. Mediante 29 
consulta aos coordenadores de curso, solicitou 24 vagas docentes, sendo 3 vagas para o Eixo Biológico, 03 30 
vagas para Inserção Social, 01 vaga para Trabalho em Saúde, 03 vagas para o Curso de Educação Física, 31 
01 vaga para o curso de Fisioterapia, 01 vaga para o Curso de Nutrição, 04 vagas para o Curso de 32 
Psicologia + 7 vagas para Licenciatura, 05 vagas para o Curso de Serviço Social e 03 vagas para Terapia 33 
Ocupacional. A Pró-reitora de Graduação, Profa Dra. Maria Angélica encaminhou a demanda dos cursos e 34 
eixos à Secretaria de Ensino Superior do MEC, acompanhada de um estudo, feito pela PROGRAD, das 35 
necessidades urgentes do campus. 6. TOEFL – A reitora informou aos diretores de campus que a CAPES 36 
adquiriu exames do TOEFL e os disponibilizou para as universidades federais, com a recomendação que os 37 
testes sejam aplicados a comunidade acadêmica, para que se faca um diagnostico da proficiência em inglês, 38 
principalmente, os docentes, alunos de pós-graduação, servidores e também de alunos de graduação, com 39 
vistas a universalização. São 6.500 testes para a Unifesp distribuídos entre São Paulo, Baixada Santista e 40 
São José dos Campos. No campus BS, os testes ( num total de 420) serão aplicados nos auditórios da 41 
Ponta da Praia e Ana Costa, nos dias 13 e 14 de setembro de 2014. A reitora enfatizou a importância de 42 
todos se inscreverem. 7. 1º. Conselho da Pro Reitoria de Gestão com Pessoas – a Profa. Sylvia 43 
mencionou o fluxo que foi dado ao processo de redistribuição solicitado pela secretária executiva Tatiana 44 
Travassos, como exemplo do novo fluxo de tais processos mediante a criação da ProPessoas. Informou que 45 
a 1ª. Reunião do Conselho da ProPessoas  ocorrerá em 30 de junho de 2014. 8. Política de utilização de 46 
recursos financeiros – uma série de medidas já foram implementadas para otimização dos recursos de 47 
custeio. No campus BS, haverá redução de 07 postos de trabalho do contrato de manutenção e 04 postos 48 
de vigilância; o contrato do almoxarifado não será renovado; o transporte entre as unidades  Ana Costa e  49 
Silva Jardim será feito com veículos próprios; houve redução de R$ 35 mil reais na conta de energia elétrica 50 
da Unidade Silva Jardim; está em andamento um estudo para redução de 25%  no contrato das copiadoras; 51 
e houve redução no gasto de água. O contrato com a empresa de limpeza encontra-se em analise pois há 52 
discordância entre a proposta do campus e a do escritório técnico (ETAGAE). 9. Indicação de 53 
representante junto a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de Santos – Atendendo a 54 
solicitação da Secretaria de Saúde de Santos, que sugeriu que fosse indicada a Profa. Dra. Conceição 55 
Santos, pois ela  já está envolvida com o trabalho lá desenvolvido. A sugestão foi acatada pela 56 
Congregação. 10. Reunião em 02 de julho, na Reitoria, dos chefes de departamento e coordenadores 57 
de cursos do Departamento de Ciências do Mar para tratar de importantes questões de 58 
infraestrutura,incluindo a proposta de aquisição do prédio da Unisantos. 11.Renovação do convenio com a 59 
Prefeitura Municipal de Santos – a Profa. Regina informou que tem sido realizadas várias reuniões com o 60 
Prefeito e secretários municipais, com vistas a renovação do convênio entre UNIFESP e PMS e o 61 
pagamento dos alugueis das Unidades Ana Costa 95 e Ponta da Praia. Ate o momento não houve 62 
entendimento entre o proprietário dos imóveis e a PMS. Estamos buscando, com a Reitora, o MEC e o 63 
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Prefeito, uma solução para o problema. 12. Medidas de segurança - Estamos tomando as providências 64 
para a abertura do portão da Unidade Central que dá acesso a Rua Campos Mello e a colocação de  um 65 
portão no limite do terreno do Colégio Docas com a Av. Conselheiro Nébias. Esta medida permitira o acesso 66 
desde a Av. Cons. Nebias até a rua SJ, através deste corredor, mediante a apresentação de crachá. 13. 67 
Mudança do coordenador do curso de Psicologia - O Professor Marcelo Domingues Roman informou 68 
que está renunciando, a partir de 04/08/2014, ao cargo de coordenador do curso de Psicologia, devido a 69 
motivos pessoais. A partir desta data a coordenação será assumida pela Professora Carla Bertuol e a vice 70 
coordenação pelo Professor Maurício Lourenção Garcia. 14. Monitoria - A Professora Maria Liduína de O. 71 
Silva informou que hoje se encerra o prazo para inscrição dos projetos de monitoria. Os projetos podem ser 72 
entregues na Ana Costa 178, na secretaria dos Departamentos ou na Secretaria de Graduação. 15. 73 
Simpósio Acadêmico da Unifesp - A Professora Sylvia Helena informa que nos dias 26/27/28 de agosto 74 
acontecerá o Simpósio Acadêmico da Unifesp em São Paulo. O Forum Integrador de Pesquisa e todos os 75 
outros fóruns serão em junho de 2015. 16. Inversão de pauta - A servidora Karla Helene Marques Lima 76 
informou que a servidora Daniela Cristina dos Santos, representante do Campus Baixada Santista na 77 
Comissão Permanente para Implantação de 30 horas dos servidores técnico-administrativos em Educação 78 
da UNIFESP, não poderia ficar até o fim da reunião e solicitou que o item de pauta Flexibilização da jornada 79 
de 30 horas fosse discutido juntamente com o item Comissão local de 30 horas. Todos concordaram. Pauta: 80 
1.  Aprovação de atas - Não temos ata para ser aprovada. 2. Coordenação da Câmara de Ensino de 81 
Graduação (CEG) – houve eleição para o biênio 2014-2016  e a chapa única eleita foi composta pelas 82 
Professoras Patrícia Poletto e Andréa Jurdi, respectivamente coordenadora e vice coordenadora da CEG. A 83 
Professora Regina Spadari agradeceu o trabalho desenvolvido no período anterior pelos Professores Maria 84 
Liduína de Oliveira e Silva e Marcelo Domingues Roman e parabenizou as professoras eleitas. 3.Comissão 85 
de acompanhamento do PDInfra –foram indicados os Professores Luciana Maluf, Ronaldo Christofoletti, 86 
Veridiana Rosso, Virginia Junqueira, Marcelo Roman e Isabel Céspedes. Aguardamos a indicação de 87 
estudantes (3) e técnicos (5). 4. Lei 2.947 - Documento para a Prefeitura Municipal de Santos e a Câmara 88 
dos Vereadores sobre a Lei 2.947 de 17 de dezembro de 2013- O documento será finalizado ainda esta 89 
semana pelas Professoras Sylvia Helena Batista e Sonia Noziabelli, tendo por base a resposta do Curso de 90 
Serviço Social para esta Congregação e os dados publicados no jornal Entrementes. O documento será 91 
encaminhado à Prefeitura em nome da Congregação. 5. Homologação da indicação de nomes para a 92 
coordenação do curso de Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis –  colocado em votação 93 
foram homologados os nomes dos Professores Marcio Yee e Thiago de Faria, respectivamente coordenador 94 
e vice coordenador do curso. Aprovados por unanimidade. 6. Homologação da indicação de nomes para 95 
a coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Porturária – foram homologados os nomes dos 96 
Professores Camilo Seabra e Cledson Akio Sakurai, respectivamente coordenador e vice coordenador do 97 
curso. Aprovados por unanimidade. 7. Homolocação do resultado das eleições para Chefia do 98 
Departamento de Biociências - O chefe e vice chefe do Departamento de Biociências, Professores Odair 99 
Aguiar Jr. e  Carla Cristina Medalha foram reeleitos para o biênio 2014-2016. 8. Solicitação de abertura de 100 
concurso público para Nutrição, subárea: Nutrição Clínica e Trabalho em Saúde – na vaga da 101 
Professora Fernanda Scagliusi – colocado em votação foi aprovado. 9. reabertura de processo seletivo 102 
simplificado para substituir a Profa Maria de Fátima Ferreira Queiróz, tendo em vista que não houve 103 
aprovados no processo seletivo – aprovado por unanimidade. 10. Retirada das películas escuras nas 104 
janelas das salas de aula- após posição dos membros da Congregação chegou-se a uma votação de que 105 
as películas seriam mantidas com o compromisso de se procurar alternativas viáveis. 11. Solicitação de 106 
apoio da Congregação com relação à posição da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas sobre a 107 
exigência de reposição das horas não trabalhadas nos horários de jogos do Brasil na Copa do 108 
Mundo – A servidora Mariana Guimarães trouxe  o assunto informando que antes dos jogos da Copa foi 109 
enviado e-mail pela Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas (dias 03 e 11 de junho) informando que durante a 110 
1ª. Fase dos jogos da Copa do mundo nos campi Baixada Santista e São José dos Campos o expediente se 111 
encerraria às 12:30 horas, não sendo necessária a reposição de horas. No dia 25 de junho, foi divulgado 112 
pela mesma Pró-reitoria, um comunicado que retificava os informes anteriores, informando a exigência da 113 
compensação das horas não trabalhadas em função da dispensa  estabelecida pela Portaria MPOG 113/14. 114 
Os servidores alegam que não tiveram ciência previa de que todas as horas deveriam ser repostas, não 115 
tiveram opção de escolher se iriam se ausentar ou permanecer nos postos de trabalho. Solicitou-se à 116 
Congregação que apoie o pleito dos servidores de serem dispensados  da compensação das horas não 117 
trabalhadas em função dos jogos realizados anteriormente ao comunicado retificador de 25 de junho de 118 
2014 e que este comunicado tenha validade a partir da data de emissão. Colocado em votação, foi aprovado 119 
por unanimidade que a Congregação do Instituto Saúde e Sociedade apoie o pleito dos servidores e 120 
encaminhe o documento que será preparado pelo Ygor (SEGRAD) para a Pró-Reitoria de Gestão de 121 
Pessoas com o seu aval. 12. Comissão local e Flexibilização da jornada de 30 horas – a Comissão 122 
Permanente da Flexibilização da Jornada de 30 horas dos servidores técnico-administrativos em educação 123 
da Unifesp encaminhou para a Congregação do Instituto Saúde e Sociedade o processo informando que o 124 
setor da Secretaria de Graduação do Campus BS cumpre os critérios estabelecidos no decreto 1.590/95 e 125 
está apto para ampliação do atendimento ao público em 12 horas ininterruptas, bem como a alteração da 126 
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jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais. A Professora Regina leu o documento 127 
bem como o formulário de inscrição e a escala de trabalho atual e a proposta.  A Comissão Permanente 128 
também “determina” no documento que ele seja devolvido para a Pró-Reitoria de Gestão com 129 
Pessoas/Comissão Permanente 30 horas, no prazo de 5 (cinco ) dias após a realização da reunião da 130 
Congregação de junho. A Professora Regina abriu a palavra para os que quisessem se manifestar e após 131 
colocações de diversos conselheiros, decidiu-se que a congregação necessita de um tempo para analisar a 132 
solicitação, e se propôs que os representantes levarão as informações recebidas nesta reunião aos seus 133 
representados e retornarão na próxima reunião da Congregação, que ocorrerá em 28 de agosto de 2014, 134 
para a decisão final. Foi esclarecido que o fluxograma de implementação das 30 horas é  claro ao colocar 135 
que a anuência final de todo o processo é da Congregação do campus e que, em caso de discordância, esta 136 
deverá ser fundamentada. Colocado em votação, foi aprovado com 2 discordâncias e 3 abstenções. Com 137 
relação à Comissão local de 30 horas ela será composta pela Professora Laura C. Lima, pela 138 
secretária executiva Daniela Cristina dos Santos, pela Secretária de Graduação  Andrea Caboclo 139 
Cunha e por um estudante (foi solicitado ao representante dos discentes presente na reunião que levasse 140 
o assunto e indicasse um representante). Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina encerrou a reunião 141 
do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a ata. 142 
 143 
 144 
 145 
 146 


