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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 
23.03.15 4 

 5 
Ao vigésimo terceiro dia do mês de março de 2015, nesta cidade de Santos, à Rua Silva Jardim 6 
136, reuniram-se os senhores membros do Conselho do Campus Baixada Santista/Congregação 7 
do Instituto Saúde e Sociedade da UNIFESP, com lista de presença assinada por todos os 8 
presentes, sob a Presidência da Profa. Dra. Regina Celia Spadari, para referendar a consulta 9 
feita à comunidade nos dias 18 e 19/3/2015  para eleição para diretor e vice-diretor do campus 10 
Baixada Santista e para elaborar a lista tríplice a ser enviada ao Conselho Universitário da 11 
Universidade Federal de São Paulo. Usando da prerrogativa de Presidente da Congregação, a 12 
Professora Regina informa que convidou a Profa. Sylvia Helena Batista e o Prof. Odair Aguiar Jr, 13 
candidatos da chapa Diversidade e União, para participarem da reunião. A Professora Regina 14 
passou a palavra para a Professora Rosilda Mendes, Coordenadora da Comissão Eleitoral, que 15 
apresentou os seguintes documentos relativos ao processo eleitoral:  a ata do processo eleitoral, 16 
a zerézima das urnas e o resultado. A Professora Regina agradeceu em nome da Congregação a 17 
todos que colaboraram no processo da eleição, que transcorreu tranquilamente, sem nenhuma 18 
intecorrência muito importante, o que demonstra o amadurecimento do campus e o trabalho muito 19 
minucioso e competente desta Comissão. A Professora Regina agradeceu os dois candidatos, 20 
parabenizou pelo resultado  e desejou  uma gestão tranquila e profícua nos próximos 4 anos. A 21 
Professora então informou da necessidade de compor a lista tríplice para envio ao CONSU e 22 
abriu a discussão. A Professora Rosilda apresentou uma proposta e indicou as Professoras 23 
Patricia Poletto  e Andrea Jurdi. A Professora Regina sugeriu os nomes das Professoras Mariana 24 
Aveiro e Professora Veridiana Vera de Rosso. As chapas foram compostas pelos Professores 25 
Sylvia Helena Batista/ Odair Aguiar Jr; Patricia Poletto/Andrea Jurdi; Veridiana Rosso /Mariana 26 
Aveiro.  Não são chapas, são duplas que se dispõem para compor a lista tríplice, que é uma 27 
formalidade regimental a qual não podemos fugir. Colocada em votação,  a composição da lista 28 
tríplice foi aprovada por unanimidade. Aguardaremos o pronunciamento do CONSU e esperamos 29 
em 17 de abril fazermos  a transmissão do cargo. A Professora Sylvia pediu a palavra para 30 
agradecer em nome dela e do Odair a esta Congregaçao, disse que com muita alegria receberam 31 
70% de aprovaçao, que  alegrou bastante,  deu ânimo, em tempos não tão fáceis, e continuou  32 
prometendo ao campus que, se este resultado for homologado no Consu,  estaremos aí nos 33 
próximos 4 anos. Nada mais havendo a discutir, a Profa. Regina encerrou a reunião do Conselho 34 
de Campus/Congregação do Instituto Saúde e Sociedade e eu Sueli Sieiro lavrei a presente ata. 35 
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