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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA E  1 
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO SAÚDE E SOCIEDADE 2 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 3 
21.08.14 4 

 5 
 6 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto  do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de Santos, à Rua Ana 7 
Costa, 95, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista/Congregação do 8 
Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de presença assinada por todos os presentes, sob a 9 
Presidência da Profa. Dra. Sylvia Helena Batista. Informe: haverá ônibus para o Simpósio da Unifesp nos 3 dias 10 
(26-28.08.14), contemplando todas as categorias. No caso dos alunos, os três ônibus serão preenchidos por 11 
ordem de chegada. A direção do campus solicitou a todos os docentes e técnicos que confirmem seus lugares. 12 
Ordem do dia: - Discussão sobre o projeto piloto de implantação de regime de trabalho de 30 horas na 13 
Secretaria de Graduação (SEGRAD) - Os representantes dos servidores técnicos responderam às questões 14 
colocadas na última congregação, ressaltando, dentre outras coisas, que o setor se adequa à legislação, uma 15 
vez que funcionará 12 horas ininterruptas, e que garantirá portas abertas até às 21hrs, uma das principais 16 
preocupações manifestadas por docentes do curso de serviço social. Feitos os esclarecimentos por parte dos 17 
servidores, iniciou-se uma rodada de comentários dos diversos representantes de cada um dos colegiados que 18 
formam o conselho. Os representantes dos docentes adjuntos pontuaram que são favoráveis ao projeto piloto, 19 
ainda que pairem muitas dúvidas. Entretanto, foi enfatizado que o setor (SEGRAD) é bem estruturado, o que 20 
sugere que o piloto pode ser bem sucedido. Foi apresentada também a necessidade de maior apropriação do 21 
tema 30 horas, especialmente quando surgirem novas propostas de setores ou segmentos menos estruturados, 22 
como parece ser o caso dos laboratórios. Além disso, discutiu-se a necessidade do tema ir além da participação 23 
de um representante docente na comissão 30 horas. Na sequência, pronunciaram-se diversos chefes de 24 
departamentos e coordenadores de eixo e/ou curso. Houve manifestação de preocupação entre os 25 
representantes do BICTMar, cuja situação no tocante aos técnicos é bastante deficitária. Houve relatos sobre 26 
problemas recentes envolvendo o sistema de matrículas, o que vem gerando mais apreensão. Nesse momento, 27 
a vice-diretora do campus, na presidência da reunião, se pronunciou enfatizando que a carência de servidores é 28 
um dado histórico das IFES, e que faz pelo menos 35 anos que se debate o tema. De forma que houve defesa 29 
do projeto piloto, uma vez que se trata de um experimento que não deve ser visto, segundo essa perspectiva 30 
histórica, ligado ao problema da falta de servidores. Outros conselheiros pontuam algumas preocupações de 31 
seus colegiados, dentre as quais é possível destacar o problema da isonomia (pertinente ao âmbito da 32 
procuradoria da Unifesp), das diferentes realidades dos campi, da necessidade de avaliação do projeto piloto, da 33 
necessidade de mais apoio técnico, da contradição entre a flexibilização da jornada de trabalho e a necessidade 34 
de ampliação do horário de atendimento e da dificuldade que pode gerar a adesão parcial (apenas 2 dos 5 35 
servidores do setor farão 30 horas). Nada mais havendo a discutir, a Profa. Sylvia  encerrou a reunião do 36 
Conselho/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a presente ata. 37 


