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

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM
06.04.2015

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Santos, à
Rua Silva Jardim 136 reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus
Baixada Santista/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista
de presença assinada por todos os presentes, sob a Presidência da Professora Dra.
Regina Celia Spadari. Informes: 1. Inclusão de Pauta - A Professora Regina Spadari
iniciou a reunião e solicitou a inclusão na pauta dos 2 itens: Aprovação da Abertura de
Concurso Público para área do conhecimento Fisioterapia Neurofuncional/ Estágio
Supervisionado e discussão da programação do Fórum em Defesa da Educação
Superior Pública. Decidiu-se que ambos seriam incluídos nesta reunião. Ordem do dia:
1. autorização para instalação provisória de Estúdio de Webrádio e Estúdio de TV
no campus BS – A Profa. Regina informou que os professores Stéfanis Caiaffo, Vinicius
Terra e Marcelo Roman foram contemplados com recurso de reserva técnica institucional
da Fapesp para a instalação de Estúdio de Webrádio e Estúdio de TV. A Profa. Regina
disse que esses estúdios fazem parte de um projeto mais amplo da Reitoria que visa a
divulgação dos projetos desenvolvidos e informações relacionadas à Unifesp, bem como
de ensino a distância. O Prof. Vinicius deu maiores detalhes sobre o projeto. Colocada
em votação a autorização para uso de espaço (3,5 X 3,5 m) na lateral esquerda do
saguão de entrada do prédio da Silva para instalação do Estúdio de Webrádio, foi
aprovada. Colocada em votação, a autorização de uso de parte (3,5 X 3,5 m) do
Laboratório de Informática 2 do Edifício Central para a construção do estúdio de TV, foi
aprovada. 2. Horário de Funcionamento da Biblioteca – A Professora Regina Spadari
falou da carência de servidores para atendimento das bibliotecas das Unidades Ponta da
Praia e Silva Jardim. A Profa. Sylvia informou que há possibilidade de o campus Baixada
Santista receber dois servidores do hospital São Paulo, sem contrapartida de vagas. A
questão foi discutida pelos membros da Congregação e foram sugeridas as seguintes
medidas: a) Identificar um Assistente Administrativo para ser deslocado para a biblioteca
da Silva Jardim, emergencialmente, na parte da manhã; b) estabelecer prazos para
cumprimento de tarefas dos servidores da biblioteca; c) cumprimento do horário de
atendimento ao público pelas bibliotecas, Ponta da Praia e Silva Jardim, conforme foi
informado ao MEC. Colocado em votação, o conjunto de medidas foi aprovado com 5
abstenções. 3. Posicionamento em relação aos trotes – A Profa. Regina falou da
ocorrência de trotes no Edifício Central e na Unidade II e enfatizou que a Unifesp, a
direção de campus e a comunidade do campus Baixada Santista não concordam com tal
prática. A Profa. Regina disse que o trote é proibido na Unifesp, por decisão do CONSU.
A Profa. Patricia Poletto esclareceu que foi feita uma denúncia de trote, para a Ouvidoria
da Unifesp, a qual foi encaminhada para a PRAE e Direção Acadêmica do Campus
Baixada Santista. A partir dessa denúncia foram realizadas reuniões com o NAE na
PRAE, de onde saíram algumas sugestões de encaminhamentos com ações
preventivas. A Profa. Patricia disse que foi feita também reunião com o NAE, Direção do
campus e Coordenadores de Eixos e Cursos e chegou-se às seguintes ações imediatas:
elaboração de material para reflexão com orientações da PRAE e nova reunião com
NAE, Direção e Coordenadores de Eixos e Cursos para estabelecer estratégias ao longo
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do ano. A Profa. Sylvia Helena Batista reiterou que a Congregação é discordante com
qualquer prática que ofenda, agrida ou humilhe todo e qualquer membro da comunidade
acadêmica. Após vários membros manifestarem suas opiniões, chegou-s às seguintes
propostas: elaboração de campanhas e planos de ações pelo NAE, recriar e planejar
recebimento de calouros para 2016 (NAE e Coordenadores de Cursos), divulgação de
novas formas de ingresso na Universidade, como a Ecofaxina, Doação de Sangue, coibir
qualquer manifestação de trote, bullying, violência e dominação. 4. Aprovação de
Solicitação de Abertura de Concurso Público – para professor na área do
conhecimento Fisioterapia Neurofuncional Adulto/ Estágio Supervisionado Colocada em
votação foi aprovada. 5. Fórum em Defesa da Educação Superior Pública – a ser
realizado dia 10 de abril em todos os campi da Unifesp, por iniciativa da Reitoria. A
Profa. Patricia disse que foram recebidas sugestões pelo curso de Serviço Social, UATI,
aluna do curso de Terapia Ocupacional e departamento de Biociências. A Profa. Patricia
apresentou duas programações diferentes. E foi aberto espaço para sugestões. Os
comentários e recomendações foram anotados pela Direção, com o compromisso de
confirmação posterior do cronograma final. Nada mais havendo a discutir, a Professora
Regina Célia Spadari encerrou a reunião do Conselho/Congregação do Instituto Saúde e
Sociedade e eu Adriele da Mota Lisboa lavrei a ata.


