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Apresentação 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do campus Baixada Santista para o período 

2016-2020 busca traduzir as aprendizagens construídas nos seus 10 anos de constituição, bem como 

os desafios e expectativas de nossa comunidade acadêmica em diálogo com as necessidades e as 

demandas sociais, especialmente da população da Baixada Santista: mais do que uma inserção 

geográfica do campus, um contexto sócio-político singular e tensionado pelas desigualdades sociais. 

Neste sentido, em movimentos permanentes de articulação entre ensino, pesquisa, inovação 

e extensão, este PDI traz os pontos críticos de um campus jovem, que a partir de sua unidade 

universitária – o Instituto Saúde e Sociedade –, abrangendo, aproximadamente, 1700 estudantes 

matriculados nos nove cursos de graduação: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

do Mar (BICT-Mar), Educação Física (modalidade: saúde), Engenharia Ambiental, Engenharia de 

Petróleo e Energias Renováveis, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia 

Ocupacional; 250 mestrandos e doutorandos; 205 docentes e 112 técnico-administrativos, objetiva 

uma formação de profissionais cientificamente qualificada e socialmente referenciada. 

Nos diversos campos que constituem o nosso PDI procurar-se-á indicar as fortalezas que 

reconhecemos em nossa trajetória, as fragilidades que ainda demandam superação e objetivos que 

movem nossas ações: pensarmos nossos próximos 05 anos mobiliza desejos e avanços, mas estes 

rimam com as frustrações e tensões frente ao modelo de desenvolvimento acadêmico que nossa 

comunidade aspira. 

É, assim, um exercício de olhar para o futuro, projetar o novo, sabedores de um ontem 

historicamente construído e um de um hoje repleto de incertezas, lutas e embates pela garantia de 

uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. 
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I. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1. Breve Histórico do Campus 

O Campus Baixada Santista foi o primeiro campus do processo de expansão das 

Universidades Federais, fundado em 2004, quando se firmou um convênio entre a Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Prefeitura Municipal de Santos (PMS). 

A compreensão do histórico do Campus Baixada Santista encontra na expressão A 

UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL NA REGIÃO DA BAIXADA SANTISTA: UM DESEJO, 

UMA LUTA, UMA CONQUISTA! uma fecunda tradução. 

A presença da universidade pública foi sempre uma demanda histórica da região da Baixada 

Santista. Nas palavras da então deputada Mariangela Duarte
1
: 

 

"Temos certeza que a criação de uma Universidade Federal na região metropolitana da Baixada 

Santista e litoral, por desmembramento da Unifesp, será fundamental para complementar as ações 

que desencadearão o desenvolvimento social e tecnológico da região". (Folha de São Paulo, 19 de 

janeiro de 2004)
2 

 

É importante ressaltar que a luta pela vinda do Campus para a cidade de Santos uniu toda a 

Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o Governo Estadual e o Governo Federal, traduzindo um 

compromisso com os anseios e a garantia do direito à educação superior da população brasileira e 

particularmente, com a comunidade da Baixada Santista
3
. Ressalte-se a abrangência da Região 

Metropolitana da Baixada Santista, que se compõe por nove municípios: Santos, São Vicente, 

Cubatão, Praia Grande, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Guarujá. Com uma delimitação 

territorial de 2.373 km2, tem aproximadamente um milhão e seiscentos mil habitantes, o que 

justifica a importância de uma universidade pública na região. 

Apreende-se, assim, que a criação e implantação do Campus Baixada Santista da 

Universidade Federal de São Paulo são produzidas por meio da organização da sociedade da região, 

da luta coordenada de diversos setores e diferentes instâncias executivas e legislativas.  

                                                           

1
 A referida deputada foi a autora da Emenda 11060009 apresentada ao CONGRESSO NACIONAL/ 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO / EMENDAS À LDO 2005 – dentro do 

Programa Universidade do Século XXI. 

2
 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u14800.shtml 

3
 Importante pronunciamento sobre a implantação do Campus Baixada Santista foi feito na reunião do mês de fevereiro 

de 2004 no CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA 

SANTISTA (disponível em http://www.agem.sp.gov.br/condesb_atas_2004_74.htm)  
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Neste movimento, em setembro de 2004 implantam-se, como modalidade sequencial de 

formação específica, com fornecimento de diploma de nível superior em áreas de fronteira das 

ciências humanas com a da saúde, os cursos de Educação e Comunicação em Saúde e o de Gestão 

em Saúde. O vestibular foi feito e vários servidores da Prefeitura Municipal de Santos que atuavam 

em diferentes espaços da Secretaria Municipal de Saúde, buscando qualificação para avançar na 

assistência à população, tiveram possibilidade de vivenciar esta formação. 

Todo o processo de criação dos Cursos, bem como a efetiva realização dos mesmos 

envolveram diferentes setores do Campus São Paulo da Unifesp, particularmente o Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), o Departamento de Medicina 

Preventiva – Setor de Planejamento em Saúde e Departamento de Informática em Saúde. 

Destaca-se, desta forma, a vocação, desde sua criação, do Campus Baixada Santista de estar 

inserido nas demandas, necessidades e perspectivas da comunidade, tendo com a Prefeitura de 

Santos um permanente vínculo de parceria e trabalho conjunto a favor da vida e da garantia de 

direitos da população. Estes cursos, desenvolvidos no noturno, com duração de dois anos 

diplomaram suas turmas em outubro de 2006. 

Neste contexto, os primeiros cursos de graduação, implantados em 2006, vincularam-se ao 

campo da saúde: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional. 

Todos estes cursos em período integral, trazendo para cidade de Santos estudantes, docentes e 

técnicos de diferentes partes do Estado, além da potencialidade de atender à população da região da 

Baixada Santista. 

No âmbito da graduação destaca-se o Projeto Pedagógico Inovador, fundado na educação 

interprofisisonal e na perspectiva da integralidade do cuidado, consonante com as Diretrizes 

Nacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) e fazendo jus ao papel histórico que a cidade de Santos 

tem na luta pela Reforma Psiquiátrica e pela construção da saúde para todos e com todos. 

Em 2009, implanta-se o Curso de Serviço Social e inaugura-se no campus, a graduação no 

noturno, respondendo, também, às necessidades dos estudantes trabalhadores da Região. 

Estes 6 cursos já foram avaliados pelo MEC e receberam notas 4-5 (numa escala de 0 a 5) e 

figuram entre os melhores do país, de acordo com o ENADE e com diversos rankings nacionais, 

incluindo a inserção no mundo do trabalho. 

Em 2012, implanta-se o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia - ênfase 

em Ciências do Mar, turmas vespertino e noturno, dialogando com mais duas fundamentais áreas 

para a cidade de Santos: o Porto e o Mar. 

Também com um projeto pedagógico inovador, o desenho de bacharelado interdisciplinar, o 

BICT-Mar habilita seu concluinte a atuar no mercado de trabalho ou ingressar em cursos de pós-
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graduação, o projeto do IMar prevê, ainda, que seus egressos terão a oportunidade de continuar seus 

estudos em nível de graduação, por mais 2 anos, em um dos seguintes cursos: Engenharia Ambiental 

Portuária; Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis (ambos implantados em 2015); 

Oceanografia (2018); Engenharia de Pesca e Aquicultura; Ecologia Marinha (ainda sem data 

prevista para início).  

Atualmente, o Campus BS está composto pelo Instituto Saúde e Sociedade, organizado em: 

Direção Acadêmica e Direção Administrativa (com seus respectivos setores e divisões), 7 

Departamentos Aacadêmicos, incluindo o Departamento de Ciências do Mar, embrião da segunda 

Unidade Universitária Instituto do Mar (IMar);  9  Comissões de Curso de Graduação; 3 Câmaras 

Técnicas (Graduação, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação); Biblioteca; 4 Comissões de Ensino de 

Pós-Graduação, sendo duas intercampi (temos dois programas em parceria com Campus São Paulo e 

Campus Diadema)  

Em 2014, o Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo completou 10 

anos de atividade acadêmica, inserindo-se de maneira diferenciada no campo da formação para a 

área da saúde e anuncia um importante papel no campo da formação de profissionais vinculados à 

área de Ciências do Mar, denotando o empreendedorismo, responsabilidade e dedicação de todos 

que participam de seu desenvolvimento. 

Formação de profissionais graduados em Educação Física, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Ciências do Mar tem sido uma das mais 

significativas tarefas desse Campus, tendo hoje 1113 egressos. Destaca-se, ainda, uma importante 

atuação em pesquisa, em extensão universitária e na formação de mestres e doutores. 

A produção e disseminação do conhecimento desde a graduação, alcançando um patamar 

de relevo com os Programas de pós-graduação Stricto Sensu têm, também, constituído o nosso 

percurso. 

 

1.2. Missão 

A missão do campus é trazer à região metropolitana da Baixada Santista uma Universidade 

pública, de excelência e socialmente referenciada, que possa agregar processos educacionais 

alicerçados em dimensões humanísticas, científicas e sócio-ambientais. Além disso, projeta-se  

contribuir para uma visão ampliada, interprofissional e interdisciplinar da multidimensionalidade do 

processo saúde-doença, tendo como foco o indivíduo nas suas singularidades e considerando suas 

inter-relações sócio-histórico-culturais na determinação dos agravos à sua saúde. Para além da 

saúde, mas em franca conexão, o campus tem a missão de assumir as Ciências do Mar como um 
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objeto de estudo, investigando suas potencialidades como fonte de recursos, como meio de 

navegabilidade, como gerador de trabalho, renda e lazer e como potencial determinante de 

condições da vida humana.  

Para a missão assim explicitada, o campus ancora-se nos princípios pedagógicos abaixo 

como norteadores: 

 Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão 

 Prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico   

 Problematização no ensino, na pesquisa e na extensão   

 Interprofissionalidade 

 Interdisciplinaridade 

 Integração com a comunidade 

 Postura ativa do estudante na construção do conhecimento 

 Postura mediadora do docente no processo ensino-aprendizagem 

 Aprendizagem colabortaiva/interativa e significativa 

 Avaliação formativa como feedback do processo 

 Mobilidade Acadêmica 

 Internacionalização 

 Desenvolvimento docente 

 

1.3. Objetivos e Metas 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus Baixada Santista estabelece  

os seguintes objetivos e metas para o período de 2016 a 2020: 

– Consolidação dos cursos de graduação em funcionamento 

- Conclusão do processo de criação do Instituto do Mar, com a implantação dos três cursos 

previstos no PDI anterior (Oceanografia, Engenharia de Pesca e Ecologia Marinha) 

– Criação da segunda Unidade Universitária - Instituto do Mar 

– Ampliação e adequação da infraestrutura do Campus, atendendo a todos os cursos de 

graduação, pós-graduação, atividades de extensão e pesquisa, bem como às condições acadêmicas 

de trabalho, estudo e produção de conhecimento  

– Ampliação do corpo docente do Instituto Saúde e Sociedade e do futuro Instituto do Mar 

– Ampliação do corpo técnico administrativo do Campus Baixada Santista 

– Ampliação dos programas de pós-graduação stricto sensu 

– Ampliação de cursos de graduação, a partir da ampliação e garantia de infraestrutura 

física para os atuais cursos 
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-  Ampliação das ações de extensão do Campus Baixada Santista 

– Ampliação e consolidação das parcerias desenvolvidas com os diversos serviços na região 

da Baixada Santista 

 

 Estes objetivos e metas estão fortemente ancorados no Plano Diretor de Infra-estrutura do 

Campus baixada Santista, recentemente aprovado em nossa Congregação, no qual tem-se como 

cenário de curto prazo: contsrução do Bloco Docas e do Bloco 133 (no espaço das Ruas Silva 

Jardim/Campos Melo e Conselheiro Nébias), construção das instalações definitivas do Instituto do 

Mar e construção da Moradia Estudantil.  

 Nos tópicos relativos a cada objetivo faremos o detalhamento dos pontos fortes, fragilidades 

e indicadores de acompanhamento.  

 

1.4. Áreas de atuação acadêmica 

No ensino de graduação, a área da saúde inscreve-se como estruturante a partir da qual 

foram criados os 6 cursos de graduação (em 2006 as graduações em  Educação Física, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional e em 2009, o curso de Serviço Social).  

Em 2012 uma nova grande área foi implantada – a das Ciências do Mar – com a 

implantação do Curso de Bacharelado  Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – ênfase em 

Ciências do Mar, ampliando-se, em 2015, com a implantação de dois novos cursos: Engenharia do 

Petróleo e Engenharia Ambiental. 

No que se refere ao ensino de pós-graduação stricto sensu, o campus possui atualmente 

quatro programas de Pós-graduação: “Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde”, “Programa 

de Alimentos, Nutrição e Saúde”, Programa de “Mestrado Profissional em Ensino em Saúde” 

(modalidade intercampi com campus São Paulo) e Programa em Ciências Ambientais” (modalidade 

intercampi com campus Diadema). 

Também como espaços formativos o campus possui atualmente dois Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde: “Ortopedia e Traumatologia” e “Redes de Atenção 

Psicossocial”. 

Na pesquisa o campus apresenta uma multiplicidade de linhas de investigação, que 

permeiam as dimensões experimental, clínica e social, associadas aos programas de pós-graduação, 

à iniciação científica, à pesquisa na graduação e aos projetos e programas de extensão.  

Na extensão o campus possui projetos e programas nas áreas da saúde, educação, assitência 

social, esportes, lazer e ciências do mar (abrangendo o porto), comprometidos com o 

empoderamento social. São atualmente cerca de 77 os programas/projetos cadastrados em nível da 
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Pró-Reitoria de Extensão, o que expressa e traduz uma das vocações de nosso campus: a extensão 

universitária. 

 

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI 

 

2.1. Inserção regional 

A Região Metropolitana da Baixada Santista compõe-se por nove municípios: Santos, São 

Vicente, Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém e Peruíbe. Com uma 

delimitação territorial de 2.373 km2 têm aproximadamente um milhão e oitocentos mil habitantes 

(IBGE 2013). Possui uma situação geográfica privilegiada, com a proximidade de São Paulo, capital 

do Estado e com o principal porto da América Latina. Além disso, também possui um importante 

centro industrial no município de Cubatão. A localização estratégica associada a sua infraestrutura 

torna-se um forte atrativo para diferentes investimentos no espaço ultrarregional.  

Apresenta, atualmente, uma malha rodoviária composta pela Rodovia Anchieta, a Rodovia 

Imigrantes, Rio-Santos, Padre Manoel da Nóbrega, Rodovia Ariovaldo Almeida Viaia, que 

possibilita o acesso inter-metropolitano e também uma integração a capital e o interior paulista 

potencializando o escoamento de mercadorias do Porto e, ao mesmo tempo, o turismo regional.  

Nesse sentido, torna-se um espaço de destino de significativa população flutuante 

reforçando as atividades econômicas do setor de serviços direcionados para o turismo. A população 

residente é de 1.765.277 (IBGE 2013) e a população flutuante representa 38,0% deste total, nos 

períodos de alta e baixa temporada, segundo dados da Fundação Seade (2008). Entre a população 

residente estimam-se 19,8% de moradores em favelas, moradores de cortiços e moradores de rua. 

A Região Metropolitana conta com uma rede hospitalar pública, ligada ao SUS, com 15 

hospitais, 9 públicos e 6 filantrópicos. A distribuição dos hospitais ligados ao SUS concentra-se a 

maior parte no Município de Santos. 

A despeito de todo este perfil sócio-econômico, os indicadores de desenvolvimento social 

nos mais diversos e complexos âmbitos, mostra uma aguda desigualdade social, com grandes áreas 

de vulnerabilidade e ainda, restrito alcance das políticas públicas sociais. 

 

2.2. Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas 

acadêmicas da instituição 

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 

(DELORS, 1996:77) aponta que, “para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação 

deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão 
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de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é, 

adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra os três precedentes.” 

Partindo destas recomendações, o Projeto Político Pedagógico do campus Baixada Santista 

da Universidade Federal de São Paulo assume os seguintes princípios direcionadores: 

 

I – A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

 Como os três pilares da Universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa e a 

extensão devem ser vistas como indissociáveis e interdependentes. Da mesma forma que o ensino 

está presente na formação do pesquisador e nas atividades extensionistas da Universidade, a 

pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino, campos fecundos de investigação. 

Por outro lado, as atividades de extensão possibilitam novas dimensões do processo 

formativo da Universidade, aproximando os estudantes da realidade local e regional da área de 

abrangência da Universidade e favorecendo os projetos de pesquisa e construção de novos 

conhecimentos. 

 

II – A prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico  

Apreender a prática como estruturante significa construir um referencial orientador 

diferenciado para as decisões pedagógicas: pensar sobre o que foi realizado representa interrogar a 

própria ação, os interesses e expectativas dos alunos e as condições institucionais e sociais.  

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como eixo estruturante para o processo 

de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento a prática necessita ser 

reconhecida como eixo a partir do qual se identifica, questiona, teoriza e investiga os problemas 

emergentes no cotidiano da formação. A prática não se reduz a eventos empíricos ou ilustrações 

pontuais. Se lida com a realidade e dela se retira os elementos que conferirão significado e direção 

às aprendizagens.  

 

III – A problematização no ensino, na  pesquisa e na extensão 

As metodologias problematizadoras expressam princípios que envolvem assunção da 

realidade como ponto de partida e chegada da produção do conhecimento, procurando entender os 

conteúdos já sistematizados como referenciais importantes para a busca de novas relações. Encontra 

nas formulações de Paulo Freire um sentido de inserção crítica na realidade para dela retirar os 

elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. 
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As dimensões problematizadoras procuram constituir mudanças significativas na forma de 

conceber e concretizar a formação de profissionais, configurando uma atitude propositiva frente aos 

desafios contemporâneos. Assume a construção do conhecimento como traço definidor da 

apropriação de informações e explicação da realidade. 

 

IV- Inteprofissionalidade 

Como em outras áreas de conhecimento, a graduação em saúde enfrenta desafios   

importantes: fragmentação do ensino, dicotomias no projeto pedagógico (básico-clínico, ensino-

serviço, clínico-epidemiológico, saúde-doença), biologicismo e hospitalocentrismo na formação, 

deslocamento do aluno para a posição do sujeito que recebe passivamente a informação, 

centralidade do processo pedagógico no professor como transmissor de informações, significativa   

fragilidade   no   processo   de profissionalização docente, desvinculação dos currículos em relação 

às necessidades da comunidade, dentre outras.  

A perspectiva da integralidade no cuidado demanda um trabalho em saúde que transcende 

os fazeres individualizados de cada profissão, projetando para a importância da equipe. Projeta-se,  

assim, um profissional de saúde que, não abrindo mão da formação específica, possa estar atento às 

diferenças, aos movimentos de inclusão, ao interprofissionalismo presente em suas ações. 

Configura-se, assim, como pressuposto da formação em saúde no Campus Baixada 

Santista, um estilo de educação que prioriza o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade e o 

compromisso com a integralidade das ações que deve ser alcançado com um amplo reconhecimento 

e respeito às especificidades de cada profissão. 

 

V – A interdisciplinaridade  

O desenvolvimento da tecnologia e da ciência em vários campos disciplinares articulado 

com a crescente complexidade e o avanço significativo com que novas informações são produzidas 

trazem o desafio da integração das disciplinas. 

Na diversidade que marca as conceituações e práticas interdisciplinares, é possível 

identificar pontos comuns: o sentido de relação, a valorização da história dos diferentes 

sujeitos/disciplinas envolvidas, o movimento de questionamento e dúvida, a busca por caminhos 

novos na superação de problemas colocados no cotidiano, a ênfase no trabalho coletivo e na parceria 

e o respeito pelas diferenças. É possível, assim, pensar que a interdisciplinaridade se constitui em 

um dos caminhos para que áreas científicas delimitadas e separadas encontrem-se e produzam novas 

possibilidades. 
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Assume-se que a ênfase interdisciplinar favorece o redimensionamento das relações entre 

diferentes conteúdos, contribuindo para que a fragmentação dos conhecimentos possa ser superada. 

Integrar também implica pensar em novas interações no trabalho em equipe multiprofissional, 

configurando trocas de experiências e saberes numa postura de respeito à diversidade, cooperação 

para efetivar práticas transformadoras, parcerias na construção de projetos e exercício permanente 

do diálogo. 

 

VI – A integração com a comunidade  

A aproximação entre a universidade e as comunidades regionais deve funcionar como um 

meio de aproximar a formação do aluno às realidades, nacional e regional, dos assuntos relacionados 

às ciências do mar e meio ambiente. A percepção da multidisciplinaridade na gestão das atividades 

humanas e na utilização racional dos bens e serviços ambientais demanda novos cenários para o 

ensino-aprendizagem. 

A integração do ensino com a realidade socioambiental regional visa uma melhor 

organização da prática docente e dos espaços de aprendizagem nos vários níveis de apoio técnico-

científico a órgãos governamentais, instituições privadas, organizações não governamentais e outras 

instituições de ensino e pesquisa. Nesta perspectiva, supera a simples utilização da rede de 

instituições, empresas e serviços como campo de ensino, mas supõe uma reelaboração da articulação 

teoria-prática, ensino-aprendizagem-trabalho e, fundamentalmente, uma reconfiguração da função 

social da própria universidade, no sentido de proporcionar o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, serviços e produtos pautados na inovação tecnológica e científica, de acordo com as 

demandas sociais. 

 

VII – A postura ativa do estudante na construção do conhecimento  

Parte-se da premissa de que a aprendizagem implica em redes de saberes e experiências que 

são apropriadas e ampliadas pelos estudantes em suas relações com os diferentes tipos de 

informações. Aprender é, também, poder mudar, agregar, consolidar, romper, manter conceitos e 

comportamentos que vão sendo (re)construídos nas interações sociais.  

A aprendizagem pode ser, assim, entendida como processo de construção de conhecimento 

em que o aluno edifica suas relações e intersecções na interação com os outros alunos, professores, 

fóruns de discussão, pesquisadores. 
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VIII – A postura mediadora do docente no processo ensino e aprendizagem  

Entende-se que as transformações sociais exigem um diálogo com as propostas 

pedagógicas, onde o professor assume um lugar de mediador no processo de formação do 

profissional, estruturando cenários de aprendizagem que sejam significativos e problematizadores   

da prática profissional (BREW e BOUD, 1998; HARDEN e CROSBY, 2000). 

O docente deve desenvolver, nesse enfoque, ações de ensino que incidem nas dimensões 

ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos de busca, escolha e análise 

das informações, contribuindo para que sejam desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa 

e socialização do que foi apreendido. Insere-se, ainda, o esforço em propiciar situações de 

aprendizagem que sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento.  

Nesse cenário, mediar não equivale a abandonar a transmissão das informações, mas antes 

construir uma nova relação com o conteúdo/assunto abordado, reconhecendo que o contexto da 

informação, a proximidade com o cotidiano, a aplicação prática, a valorização do que o aluno já 

sabe, as conexões entre as diversas disciplinas, ampliam as possibilidades de formar numa 

perspectiva de construção do conhecimento. 

 

IX - Aprendizagem colaborativa/interativa e significativa  

Práticas colaborativas/interativas proporcionam aprendizagens diversas e promovem um 

maior fluxo de troca de informações. A troca e a partilha de experiências faz aumentar de forma 

significativa a quantidade de soluções e ideias, bem como a qualidade das atividades realizadas. 

Freire (1996) aponta que o educando deve primeiro descobrir-se como um construtor desse mundo 

em constante metamorfose, saber relacionar o real e o virtual, pois a cultura precisa ser redescoberta 

e reinventada, numa ação dialógica e interativa. 

Portanto a aprendizagem deve ser significativa, desafiadora, problematizadora e instigante, 

a ponto de mobilizar o aluno e o grupo a buscar soluções possíveis para serem discutidas e 

concretizadas à luz de referenciais teóricos e práticos. 

 

X – A avaliação formativa como feedback do processo 

A avaliação deve subsidiar todo o processo de formação, fundamentando novas decisões, 

direcionando os destinos do planejamento e reorientando-o caso esteja se desviando. Dentro da 

visão de que aprender é construir o próprio conhecimento, a avaliação assume dimensões mais 

abrangentes. Conforme Luckesi (1998), “o ato de avaliar por sua constituição mesmo, não se destina 

a julgamento definitivo sobre uma coisa, pessoa ou situação, pois que não é um ato seletivo. A 
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avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão, destina-se à melhoria do ciclo de 

vida”. 

Assim, deve ser um mecanismo constante de retroalimentação, visando a melhoria do 

processo de construção ativa do conhecimento por parte de gestores, professores, alunos e 

funcionários técnico-administrativos. 

 

XI – Mobilidade acadêmica  

De acordo com a Portaria nº 94/2009 do Ministério de Educação e Cultura, que institui o 

"Programa Mobilidade Acadêmica Brasil - MAB" entende-se por mobilidade acadêmica entre 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a possibilidade efetiva de discentes e docentes 

vinculados a uma Universidade Federal cursarem (no caso de discentes) e ministrarem (no caso de 

docentes) disciplinas em outras Universidades Federais, bem como, complementarmente, 

desenvolverem atividades de pesquisa e de extensão, dentro de um curso equivalente, no qual terão 

asseguradas as mesmas condições, direitos e garantias gozadas por um estudante regularmente 

matriculado ou por docente em efetivo exercício na Universidade que os receberá. 

No Campus Baixada Santista, a mobilidade acadêmica é estimulada internamente (inter-

campi) e entre instituições através de convênios e parcerias com Universidades Federais  bem como 

em instituições internacionais de ensino e pesquisa de excelência. 

Em âmbito internacional, a mobilidade acadêmica de discentes e docentes deverá ser 

fomentada pela participação em iniciativas do Governo Federal (CAPES, CNPq) com vistas ao 

intercâmbio científico entre IES do Brasil e do exterior, e pela participação do Campus Baixada 

Santista em redes e associações voltadas ao intercâmbio de informação e conhecimento visando a 

formação de recursos humanos de alto nível em programas de graduação e pós-graduação. 

 

XII – Internacionalização  

Considerando que o intercâmbio de informação e experiências, e a multiplicação de 

iniciativas conjuntas são instrumentos fundamentais para o progresso contínuo do conhecimento, a 

internacionalização universitária visa promover não apenas o desenvolvimento acadêmico do aluno 

e do docente, mas também um enriquecimento cultural que se traduza em ampliações dos 

referenciais profissionais na perspectiva do multiculturalismo e da diversidade. 

Nesse contexto, importa priorizar o estabelecimento de acordos de cooperação 

internacional para atividades de ensino, pesquisa e extensão, através da concepção e implementação 

de estratégias de aproximação a agências internacionais de cooperação acadêmica, representações 

diplomáticas e organizações internacionais. Tal aproximação se completa através da participação do 
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corpo docente e discente em eventos, congressos e missões no exterior, bem como a partir da 

promoção e organização de eventos, simpósios e jornadas internacionais nos níveis de graduação e 

pós-graduação, com vistas à formação e integração de redes, associações e programas de cooperação 

acadêmica, científica, tecnológica e de responsabilidade social.  

 

XIII – Desenvolvimento docente  

Pensar em novos papéis para o docente exige projetar espaços de formação dos professores 

que sejam norteados pela valorização da prática cotidiana, privilegiando os saberes que os 

professores já construíram sobre o seu trabalho assistencial e educativo e desenvolvendo 

possibilidades de refletir sobre a própria prática, identificando avanços, zonas de dificuldades e nós 

críticos na relação ensino-aprendizagem, bem como formulando, em parceria com outros colegas, 

caminhos de transformação da docência universitária. 

Observa-se que, na Universidade brasileira interagem diferentes modelos de docência: o do 

pesquisador com total dedicação à universidade e uma sólida formação científica; o do professor 

reprodutor do conhecimento e o do professor que se dedica à atividade acadêmica, mas carece de 

uma formação consistente para a produção e socialização do conhecimento. 

A institucionalização de práticas de formação docente torna-se, assim, fundamental. Tomar 

a própria prática (ação-reflexão-ação) como ponto de partida para empreender transformações no 

cotidiano do ensinar e aprender na Universidade coloca-se como eixo estruturante para o processo 

de formação/desenvolvimento docente. 

 

2.3. Organização didático-pedagógica 

Os cursos de graduação do Campus Baixada Santista estão planejados numa concepção 

modular de currículo, procurando integrar conteúdos/disciplinas em eixos e módulos 

interdisciplinares. Nesse sentido, prioriza a adoção de metodologias problematizadoras para o 

ensino, a inserção de novas tecnologias de informação e comunicação, o estímulo a uma postura 

ativa do aluno na construção, disseminação e aplicação do conhecimento. 

O Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologias do Mar (BICTMAR) e os cursos 

de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição. Psicologia e Terapia Ocupacional apresentam um 

desenho curricular direcionado por quatro eixos de formação que perpassam os anos de graduação. 

O curso de Serviço Social apresenta em seu desenho curricular três eixos de formação. Em cada um 

dos eixos, a proposta curricular é constituída por módulos aglutinadores de áreas temáticas afins. A 

figura abaixo (Figura 1) apresenta os eixos propostos. 
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Figura 1 – Os cursos de 

graduação e seus eixos de 

formação 

 

 

Em relação aos cursos da área da saúde a organização didático-pedagógica compreende a 

formação em saúde como um processo de práticas sociais, permeado pelas concepções de saúde e 

adoecimento, em busca da superação das concepções reducionistas e suas relações de causalidade 

linear. 

 O bacharelado interdisciplinar e as engenharias estão orientados para a formação de 

cidadãos proativos, que além de conhecimento, construam estratégias de autoaprendizagem e 

aprendizagem compartilhada, desenvolvendo competências, habilidades, atitudes e valores que lhes 

possibilitem um desempenho profissional participativo, crítico, além de sólida vocação 

socioambiental.  

Todos os cursos de graduação do campus buscam contribuir para a instauração de uma 

cultura acadêmica que se nutre da dúvida, do diálogo entre diferentes, do alargamento dos caminhos 

de produção dos conhecimentos científicos e da perspectiva plural dos saberes e experiências 

humanas. 
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Esta organização curricular procura favorecer um itinerário formativo aos graduandos no 

qual o conhecimento abrange exploração das concepções teóricas, com levantamento de hipóteses 

para estudo de forma que dialogue com a teoria e se conecte com a realidade para desenvolvimento 

da prática. 

Para a concretização desse desenho curricular, de forma coerente com os princípios 

norteadores do Projeto Pedagógico do Campus Baixada Santista, as opções pedagógicas privilegiam 

os enfoques problematizadores e uma permanente articulação com a prática, em uma perspectiva 

curricular interprofissional e interdisciplinar.  

 

2.4. Política de Ensino 

As atividades de ensino da graduação são missão precípua da universidade e desta forma o 

Campus Baixada Santista compreende que a universidade pública, como instituição social, deve 

comprometer-se com a formulação de alternativas e intervenções no sentido de superação das 

desigualdades socioeconômicas vigente em nosso país. 

Para tanto, o modelo tradicional de educação universitária, tipicamente setorial e 

compartimentalizado, vem sendo superado por um modelo que privilegia uma formação 

interdisciplinar, integradora de diversas áreas do conhecimento humano. Entende-se, portanto, que a 

formação de profissionais que possuam, ou conteúdo puramente técnico-científico, ou visão 

exclusivamente filosófica-humanística, não responde integralmente à urgente necessidade de 

articulação entre o crescimento econômico, a conservação dos ecossistemas naturais e o 

desenvolvimento social, na direção da emanciapação humana e de uma sociedade mais justa. 

O Campus Baixada Santista, ao assumir compromisso com a formação de cidadãos que, 

além de conhecimento, defendam valores que lhes possibilitem um desempenho profissional crítico-

propositivo, participativo e de sólida vocação socioambiental, reconhece que um dos grandes 

desafios da atualidade é participar da construção de  modelos de desenvolvimento que imbriquem as 

sustentabilidades sociopolítica, econômica, e a ambiental . 

Os conteúdos de formação teórica, bem como as atividades práticas são norteados pelo que 

está disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Desta forma, reconhece-se a necessidade e 

importância da aprendizagem junto à comunidade, por meio interação e aprendizagem 

compartilhada também na graduação. 

A política de ensino do Campus Baixada Santista é acompanhada pela Câmara de 

Graduação, que tem a finalidade de propor ações que orientem as atividades acadêmico-

pedagógicas, para o aprimoramento dos cursos de graduação. A Câmara de Graduação é órgão 

consultivo e deliberativo vinculado à Congregação do Campus Baixada Santista. 
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No percurso de 10 anos do Campus e de seus nove anos de ensino de graduação, 

inscrevem-se como fortalezas: 

- o desenvolvimento de propostas formativas inovadoras tanto no âmbito da Saúde, como 

nas Ciêncais do Mar, tendo como âncoras epistemológicas e metodológicas a interdisciplinaridade e 

a interprofissionalidade; 

- realização de Fóruns anuais de avaliação do Projeto Pedagógico do Campus, 

possibilitando trocas de experiências  e saberes entre estudantes, docentes, técnicos e membros da 

comunidade. Deste movimento, resulta o atual processo de Avaliação do Projeto Pedagógico do 

Campus Baixada Santista; 

- a realização de pesquisas sobre a formação em saúde, possibilitando a produção de um 

conhecimento sobre o próprio campus, bem como elementos para uma avaliação processual do 

processo pedagógico e acadêmico; 

- envolvimento do corpo docente e do corpo técnico nas atividades de ensino, como 

protagonistas fundamentais, ao lado dos estudantes; 

- busca permanente por parcerias e integração ensino-serviço-comunidade, procurando uma 

formação profissional erigida a partir da prática; 

- engajamento tanto da área da saúde como das ciências do mar, em programas e projetos 

nacionais de reoritentação da formação e /ou fomento à produção de conhecimento, estando presente 

em vários Editais e sendo contemplados; 

- avanços na infraestrutura física do Campus com a aquisição de imóvel na Rua Carvalho 

de Mendonça (cidade de Santos), o qual será, neste primeiro momento, destinado à implantação das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão do Instituto do Mar;  

- empoderamento da Câmara de Grauação, incluindo-a como partícpe e líder de processos 

de acompanhamento, avaliação e proposição de mudanças. 

 

Porém, ainda tem-se muito a avançar na formação profissional no Campus Baixada 

Santista. E assim, emergem como nós críticos: 

- fragilidade do Projeto Pedagógico dos cursos da área da saúde no tocante aos estágios 

profissionalizantes, permanencendo a formação pensada a partir da profissão em si (não se 

conseguiu implantar a interprofissionalidade e o trabalho equipe como núcleos estruturantes destas 

atividades curriculares); 

- currículo, no campo da saúde, ainda com poucas aberturas para experiências curriculares 

eletivas, com sobrecarga e sobreposição de conteúdos; 
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- necessidade de uma maior apropriação e discussão dos princípios pedagógicos do projeto 

do Campus na direção de maior aderência e adesão por parte dos docentes; 

- desenvolvimento docente ainda incipiente, não conseguindo mobilizar os professores e os 

estudantes no que se refere às metodologias ativas de ensino, dos determinantes curriculares e dos 

próprios princípios fundantes do nosso projeto pedagógico; 

- relação ainda frágil com as Secretarias e Prefeituras, especialmente na cidade de Santos, 

dificultando a aprendizagem a partir do cotidiano dos processos de trabalho; 

- condições da infraestrutura ainda aquém das necessidades e potências de nosso grupo, de 

maneira muito especial em relação às condições de desenvolvimento do Curso de Educação Física 

(ainda em espaço alugado com restritas possibilidades de avanços) e a laboratórios dos cursos de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

- número insuficiente de docente e, principalmente, de técnicos administrativos em 

educação para que possamos implementar plenamente o nosso projeto pedagógico tanto na área da 

Saúde, como na de Ciências do Mar. 

Na vigência deste PDI procurar-se-á avançar em nossas fortalezas e gerar estratégias de 

superação dos nós, assumindo-se as seguintes metas em relação às políticas de ensino: 

 Consolidação e fortalecimento das ações da Câmara de Graduação e sua relação com 

a Congregação do Campus e Pró-Reitoria de Graduação; 

 Efetivação de uma política de Desenvolvimento Docente clara, objetiva e produtiva; 

 Fomentar a discussão dos modelos de Serviço Escola Integrado para implantação do 

mesmo a fim de propiciar avanço para a realização de estágio profissionalizante interprofissional; 

 Implementação plena de todo o REUNI par a área de Ciências do Mar com a 

implantação dos três cursos previstos ainda no PDI anterior;  

 Consolidação dos cursos de graduação em funcionamento com adequação de corpo 

docente, corpo técnico-administrativo e infraestrutura adequada para manutenção do nível de 

excelência de formação da Universidade Federal de São Paulo; 

 Discussão sobre a criação de novos cursos de graduação: em nossa comunidade 

interna já estão em discussão os cursos de Biblioteconomia e Biotecnologia (ambos já fizeram as 

primeiras apresentações na Câmara de Graduação) e as demandas dos municípios (Itanhaém, São 

Vicente e Santos)  sinalizam o interesse e relevância dos cursos de Medicina, Enfermagem e Saúde 

Coletiva. 
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2.4.2. Ensino de Pós-Graduação 

Encontram-se em andamento no Campus Baixada Santista 4 programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Ciências da Saúde (implantado em 2010)
4
, 

Mestrado Profissional em Ensino em Saúde (interunidades, com a criação da turma no Campus em 

2012)
5
 ; Mestrado em Nutrição, Alimentação e Saúde (implantado em 2014); Mestrado em Análise 

Ambiental Integrada (interunidades,, implantado em 2014), com cerca de 200 alunos. 

Ressalte-se o investimento feito na Unidade I (situada à Av Ana Costa 95) com recurso da 

Pós-Graduação da ordem, de aproximadamente, R$300.000,00 (trezentos mil reais), refazendo toda 

a rede elétrica, bem como adequando o prédio para realização de pesquisas. 

O prédio do Edificio Central, na rua Silva Jardim 136 (o primeiro prédio próprio e construído 

para o campus), conta com uma boa infraestrutura para o desenvolvimento da pós-graduação, 

possibilitando aos pesquisadores docentes e estudantes condições de desenvolvimento intelectual, 

investigativo e propositivo. 

No que se refere à Pós-Graduação Lato Sensu, são desenvolvidos dois Programas de 

Residência Multiprofissional em Saúde (Traumatologia e Ortopedia e Redes de Atenção 

Psicossocial), ambos em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde e com a Santa Casa de 

Misericórdia de Santos. 

Desenvolvem-se, atualmente, quatro cursos de especialização e encontra-se em elaboração 

final o Projeto de Curso de Especialização Educação Infantil na perspectiva da Educação Inclusiva, 

em parceria com a Secretaria de Educação de Santos, também gratuito e dirigido para educadores da 

rede pública da região. 

A Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação é um órgão regulamentador, consultivo e 

deliberativo no que se refere às atividades de pesquisa no campus e às atividades de pós-graduação 

stricto sensu no âmbito das Unidades Universitárias, respeitados os preceitos estabelecidos no 

Estatuto e Regimento Geral da Unifesp e no Regimento Interno da PGPQ. Tem um papel 

estruturante na formulação de políticas de pesquisa para o campus e pós-graduação stricto sensu. 

Para os próximos anos de vigência deste PDI, a Câmara pretende: 

                                                           
4
 Temos como mestrandos e doutorandos vários profissionais da Prefeitura Municipal de Santos, particularmente da 

Secretaria Municipal de Santos. 

5
 Importante frisar que aproximadamente 70% dos mestrandos são servidores da Secretaria Munical de Saúde, Secretaria 

da Educação, Secretaria da Assitência Social, tendo grande expectativa de retorno aos cenários das práticas 

profissionais. Um dado relevante é registrar que 5 mestrandos são egressos dos Cursos Sequenciais odferecidos no 

inicio do Campus.  
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 Estimular a criação de novas APCNs (para tanto foi criada uma subcomissão que 

auxiliará na elaboração de propostas de novas APCNs). Pelo menos quatro novas APCNs serão 

propostas até 2020; 

 Estimular a internacionalização; 

 Estimular a produção científica de qualidade e a melhora da avaliação dos programas 

do campus perante a CAPES (para tanto foi criada uma subcomissão de Pós-Graduação). 

Do trajeto até aqui percorrido, reconhece-se como pontos fortes: 

- corpo docente qualificado e produtivo, engajado e motivado para o  desenvolvimento de 

mestrados, mestrados profissionais e doutorados; 

- o nosso primeiro Programa – Interdisciplinar em Ciências da Saúde - ao manter-se alinhado 

com a perspectiva interdisciplinar do Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação, favoreceu uma 

articulação de Linhas de Pesquisa e Projetos, ampliando a interlocução entre os docentes; 

- a experiência de mestrados interunidades tem possibilitado o esforço por construir fluxos e 

procedimentos que articulem as ações e integrem os campi. 

Os nós críticos que se destacam: 

- número muito restrito de técnicos, principalmente no que se refere às secretárias para os 

programas; 

- estrutura física ainda restrita, demandando um plano específico de ampliação; 

- política atual de bolsas para Mestrado e Doutorado, criando demandas não atendidas e 

diminuição da verba PROAP. Realça-se, também a inexistência de verba PROAP para o Mestrado 

profissional, o qeu compromete a política de incentivo a esta modalidade feita pela própria CAPES. 

É importante afirmar que a despeito destes importantes nós críticos, observa-se no Campus 

baixada Santista, com a chegada de novos docentes, principalmente no campo das Ciências do Mar, 

a demanda por novos programas Stricto Sensu, criando-se uma demanda importante a ser 

equacionada. Desta forma, sublinha-se uma perspectiva de ousadia e nítido crescimento dos estudos 

pós-gradudos em nível stricto sensu, no Campus: de maneira imediata, já com proposição de APCN 

neste ano (2015) as áreas de Ciências do Mar, Biotecnologia Bioprocesso e Bioprodutos e Ciências 

e Movimento Humano.  

 

2.5. Política de Extensão 

A Extensão Universitária é um processo acadêmico indispensável à formação dos 

estudantes, que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza uma relação 

transformadora entre a Universidade e a Sociedade. No Campus Baixada Santista, a extensão 

universitária configura-se, por meio de suas múltiplas atividades. O Campus oferece a prestação de 
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serviços à comunidade por meio do desenvolvimento de programas e projetos sociais, da 

Universidade Aberta da Terceira Idade e da realização de eventos e cursos, sejam eles de curta 

duração, de aperfeiçoamento ou especialização. No âmbito institucional, a residência 

multiprofissional também representa atividade de Extensão.  

A Câmara de Extensão do Campus Baixada Santista tem como objetivos: Ampliar a relação 

entre a Universidade e a Sociedade, primando pelo caráter público da primeira; Reafirmar a 

Extensão Universitária como um processo acadêmico indispensável à formação discente e à 

qualificação do quadro docente e técnico-administrativo; Estabelecer diretrizes e desenvolver ações 

que permitam à comunidade acadêmica a consecução das atividades de extensão; Zelar pela 

qualidade das atividades de extensão e pela indissociabilidade entre ensino e pesquisa; Promover e 

estimular a produção e compartilhamento de conhecimento nas atividades de extensão.  

Os programas e projetos sociais de extensão universitária estão centrados na articulação e 

definição de políticas acadêmicas de extensão, estando comprometidos com a transformação social 

para o pleno exercício da cidadania e o fortalecimento da democracia. Até o presente momento, o 

Campus tem 06 programas sociais cadastrados nas áreas temáticas “Direitos Humanos e Justiça” e 

“Saúde”, e, 59 projetos sociais cadastrados nas áreas temáticas “Comunicação”, “Cultura”, “Direitos 

Humanos e Justiça”, “Educação”, “Meio-Ambiente”, “Saúde”, “Tecnologia e Produção”, e 

“Trabalho”.  

Dentre os projetos sociais tem-se o Cursinho preparatório para o ENEM, denominado 

“Cardume”, que tem como objetivo promover a educação como recurso de inclusão e transformação 

social, oferecendo a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social a oportunidade de se 

prepararem para o ENEM, ao mesmo tempo aproximando os alunos-professores (acadêmicos) da 

realidade regional em que o campus está inserido. 

A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIFESP/BS é uma proposta de abertura do 

Campus Baixada Santista à participação de idosos da região. Seus objetivos específicos são: 

proporcionar a idosos a oportunidade de cursar e contribuir com módulos dos cursos de graduação 

oferecidos no campus; desenvolver um programa de ensino e atividades específicas para a turma de 

idosos; favorecer a participação dos idosos nas diversas atividades abertas do campus, incluindo 

extensão e pesquisa. A UATI/BS tem como princípios a gratuidade e a valorização do encontro, na 

Universidade, de jovens e idosos. 

A ampliação do número de propostas de eventos no Campus, especialmente gratuitos, tem 

representado uma demanda importante para a Câmara Técnica de Extensão e Divisão de Serviços 

devido a falta de espaços adequados para a sua realização. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  

 
 
 

 

  
 

Com o intuito de cuidar melhor de todas essas atividades relacionadas a Extensão, a 

Câmara Técnica de Extensão precisa ampliar recursos humanos, ou seja, pelo menos uma secretária 

executiva com dedicação exclusiva as atividades de extensão. A Câmara Técnica de extensão tem 

um espaço reservado no segundo pavimento do Edifício Central, na Rua Silva Jardim, que tem sido 

compartilhado com os coordenadores de projetos e programas sociais, UATI, Cursinho Cardume, 

Residência Multiprofissional, Cursos e Eventos, mediante agendamento prévio. Entretanto, a gestão 

desse espaço tem sido difícil sem a presença constante de um servidor. 

As tabelas a seguir apresentam dados atuais em relação aos programas e projetos 

vinculados à extensão e sua projeção de crescimento para o prazo de vigência deste PDI (Tabela 1) 

 

Tabela 1 – Atividades de extensão do Campus Baixada Santista 

Campus Baixada Santista 
Projeção 

2015* 

Projeção 

2016 

Projeção 

2017 

Projeção 

2018 

Projeção 

2019 

Projeção 

2020 

Programas sociais 14 16 17 18 19 21 

Projetos sociais 87 96 99 102 106 110 

Eventos promovidos pelo Núcleo de 

Apoio a Eventos (NAPE) 
30 38 42 46 50 53 

Vagas em eventos promovidos pelo 

NAPE 
950 1120 1230 1350 1450 1550 

Certificados emitidos em eventos 

promovidos pelo NAPE 
750 895 984 1080 1160 1240 

 

 

2.6. Política de Pesquisa 

As ações institucionais em pesquisa do Campus Baixada Santista visam desenvolver uma 

formação científica de qualidade com promoção do desenvolvimento científico em áreas de 

conhecimento relevantes e inovadoras, valorizando programas e projetos interdisciplinares e 

interprofissionais. 

Nas Ciências da Saúde, Educação, Esporte e Assistência Social a investigação científica se 

apoia em estudos que englobam temáticas como: processos biológicos em saúde; estratégias 

interdisciplinares na pesquisa experimental de doenças endócrinas e metabólicas; carcinogênese 

experimental; mecanismos centrais e periféricos do estresse e comorbidade; promoção, prevenção e 

reabilitação em Saúde; saúde mental, educação e história na saúde; saúde de grupos populacionais; 

ensino em ciências da saúde; epidemiologia nutricional, saúde urbana, processos socioculturais e 

políticas públicas; ciência de Alimentos e Saúde; nutrição clínica e experimental. 

A investigação científica nas Ciências do Mar desenvolve-se através de linhas de pesquisa 

voltadas a estudos de, entre outros temas, ecologia marinha, impactos antrópicos sobre ambientes 

costeiros, biotecnologia, simulação computacional de sistemas moleculares, geocronologia e 
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operações logísticas e portuárias. Colaborações científicas foram estabelecidas com inúmeros grupos 

de pesquisa nacionais e internacionais e o Departamento de Ciências de Mar encontra-se inserido 

nos Planos Nacional e Setorial para os Recursos do Mar elaborados pela Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (CIRM). 

Inúmeros projetos de pesquisa fazem do campus BS um campus produtivo e ativo na 

captação de recursos das agências financiadoras oficiais (FINEP, FAPESP, CNPq e CAPES) e de 

instituições privadas. Além das inúmeras linhas de pesquisa já implantadas na área da saúde, que 

inserem o município no cenário científico do mais alto nível, o desenvolvimento de linhas de 

pesquisa no âmbito do IMar dará suporte às diferentes plataformas tecnológicas, seus produtos em 

ciência, tecnologia e inovação. Em suporte aos projetos foram captados no curto período de tempo 

de existência do IMar (2012-2015), cerca de R$ 5.700.000,00. 

Além da importância na geração de conhecimento, a pesquisa no Campus Baixada Santista 

possui papel fundamental também como elemento impulsionador do ensino e da extensão, 

contribuindo para a promoção do consagrado princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

A Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, no âmbito da pesquisa, pretende para os próximos 

anos de vigência deste PDI: 

 Estimular o encaminhamento de projetos de auxílio à pesquisa, a partir da divulgação 

de editais vigentes (para tanto foi criada uma subcomissão de Pesquisa); 

 Estimular a internacionalização; 

 Estimular a produção científica de qualidade  

 A pesquisa no Campus Baixada Santista, apresenta, assim, como portes fortes: um corpo 

docente qualificado, forte captação de recursos nas áreas de Ciências Biológicas e Experimentais, 

bem como Ciências do Mar; tendência à consolidação do seu parque de equipamentos, laboratórios e 

insumos para a pesquisa. Dentre os nós críticos destacam-se a dificuldade em articular as pesquisas 

realizadas no âmbito da pós-graduação stricto sensu com as pesquisas desenvolvidas na graduação; 

infraestrutura ainda insuficiente par abrigar todos os grupos e núcleos de pesquisa; dificuldades na 

captação de recursos para o campo das pesquisas sociais e ainda, dificuldades para publicação. 

 

 

2.7. Política de Gestão   

A gestão acadêmico-administrativa do campus Baixada Santista tem avançado e se 

aperfeiçoado desde sua criação, embora muitos desafios e nós-críticos ainda precisem ser superados. 

Desde 2004 com o início, por este campus, do processo de expansão da UNIFESP, toda a 

Universidade foi convidada a repensar-se do ponto de vista da gestão, dado que a partir de então as 
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decisões, os trâmites e as políticas não mais se atinham às questões pertinentes ao campus São 

Paulo, até então nominado Escola Paulista de Medicina. 

Um intenso movimento de ajustes e reestruturações teve curso a partir de então, e toda a 

comunidade foi envolvida num processo que culminou com a reforma do Estatuto e do Regimento 

Geral, ocorrida em 2011. Ao longo de todo seu percurso de dez anos, o campus Baixada Santista 

também foi se reequacionando e adequando à novas demandas, sempre em busca de eficiência, 

eficácia e maior democratização. 

Uma vez guiados pelos marcos regulatórios institucionais (Estatuto e Regimento Geral) e 

pelas necessidades e vislumbres internos, cabe nesse momento – compreendendo o período de 

abrangência deste PDI – ações que visem fortalecer e integrar as diferentes instâncias pedagógico-

administrativas, como potentes instrumentos de apoio à gestão, ao mesmo intensificando os 

mecanismos políticos da gestão em favor de uma agenda para consolidação física e de recursos 

humanos do campus. 

Nesse sentido, o período de 2016-2010 deverá ser marcado por ações que propiciem: 

- O fortalecimento da Congregação/Conselho do Campus como instância máxima do campus em 

uma perspectiva crítica, dialógica e democrática; 

- O fortalecimento do protagonismo da Câmara de Ensino de Graduação (CEG) nas ações de 

proposição, implementação, acompanhamento e avaliação das políticas de ensino de graduação; 

- Apoio à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação em seu protagonismo nas ações de consolidação e 

ampliação da Pós-Graduação stricto-sensu, buscando aprimorar e consolidar os Programas em 

andamento, bem como a criação de novas propostas que venham contribuir para o Campus no que se 

refere à sua função social e compromisso científico e ético;  

- Reconhecimento e fortalecimento do protagonismo da Câmara de Extensão (COEXT) em suas 

ações de ampliação e consolidação das políticas institucionais de fomento à extensão abrangendo: 

(1) financiamento de projetos (bolsa de extensão, edital de extensão, dentre outros), (2) a 

sustentabilidade de ações que estejam comprometidas com as necessidades sociais e (3) a 

valorização da extensão na carreira docente; 

 - A criação do Grupo de Trabalho de Administração (ou Câmara Local de Administração) do 

campus, favorecendo o fluxo de informações e uma articulação mais orgânica entre os momentos de 

negociação e pactuação, a tomada de decisão e a implementação das ações acordadas;  

- Mecanismos de discussão e de participação na definição da política de recursos humanos da 

universidade, de forma especial no que se refere à carreira, função gratificada e abertura de novos 

concurso para o campus Baixada Santista, tendo em vista a defasagem em número de docentes se 

servidores técnico-administrativos.  
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- Uma articulação permanente entre os Departamentos e as Coordenações de Curso, buscando 

aprimorar o trabalho interdisciplinar e coletivo. 

– Uma maior integração entre os setores administrativos e acadêmicos, fortalecendo uma gestão 

democrática, eficiente, eficaz e comprometida com o Projeto Político Pedagógico do campus; 

- Continuar o trabalho articulado, dialógico, crítico e propositivo entre Direção do Campus e a 

Reitoria e Pró-Reitorias, avançando na interlocução e encaminhamentos democráticos; 

- Uma ampliação das interlocuções com os demais campi da Unifesp, fortalecendo a luta por 

condições mais adequadas de trabalho, ensino, aprendizagem, produção de conhecimento, relação 

com a sociedade; 

- Um aprofundamento das políticas de interação com o poder público do município de Santos, 

buscando uma interlocução mais articulada, ágil e resolutiva, intensificando as relações com as 

Secretarias Municipais, especialmente com a da Saúde, a Educação, dos Esportes, da Assistência 

Social e do Meio Ambiente, procurando a implicação da Prefeitura na identificação, viabilização e 

parceria em espaços públicos que possam abrigar com qualidade as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

- Uma maior interação e cooperação com as outras universidades e órgãos presentes na região, 

particularmente com os públicos (UNESP, USP e Instituto de Pesca); 

- A ampliação do processo de discussão com os municípios da Baixada Santista, buscando delinear 

as ações/atividades de parceria e de trabalho conjunto que respondam às necessidades locais, 

regionais e também do campus; 

- Uma participação qualificada do Campus Baixada Santista nos fóruns de discussão das políticas 

públicas implementadas pelos Ministérios de Saúde, Assistência Social, Esportes, Trabalho, Ciência 

e Tecnologia, Meio Ambiente, dentre outros. 

 Do mesmo modo, e subsidiando as atividades acadêmicas, o campus sempre teve sua gestão 

administrativa coadunada com as necessidades de toda a comunidade, sempre se repensando, se 

redesenhando, também para responder às crescentes demandas institucionais de processos mais 

recentemente descentralizados à partir da gestão central da Universidade. 

 Com vistas à processos mais efetivos e transparentes, o próximos quadriênio deverá ser 

marcado por ações de gestão que: 

- implementem modos mais sistematizados de coleta de demandas e acompanhamento de execuções, 

à exemplo do setor de Serviços; 

- construa e publicize os fluxos dos processos mais relevantes e cotidianos do campus (afastamentos, 

concursos, pedidos de compras, etc...), agilizando e diminuindo erros; 
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- propicie maior interação entre os diferentes setores, num constante diálogo que permita maior 

agilidade e efetividade nas ações; 

- propicie maior interação com setores e instâncias iminentemente pedagógicas, de onde emanam as 

necessidades, visando uma maior apropriação – de ambas as partes – da natureza das demandas e 

das reais possibilidades de atendimento; 

- possibilite ao corpo técnico-administrativo chances de capacitação em suas áreas específicas, 

colocando-os em contato com práticas e procedimentos atualizados, permitindo que sejam 

implementados no campus. 

 

2.8. Política de Sustentabilidade 

O campus Baixada Santista da UNIFESP pauta suas atividades na produção de saberes nos 

campos do ensino, pesquisa e extensão em Ciências da Saúde e em Ciências do Mar. Diante de uma 

grande população acadêmica, formada por servidores, discentes e terceirizados, aumenta a 

necessidade de um crescimento sustentável e consciente de nosso campus. Uma Universidade 

Sustentável pode ser definida como uma instituição “que trata, envolve e promove, a nível regional 

ou global, a minimização dos impactos ambientais negativos, econômicos, sociais, de saúde e os 

efeitos gerados na utilização dos seus recursos com vista a cumprir a sua função de ensino, pesquisa, 

parceria e administração” (Velazques et al., 2006). 

A sustentabilidade é baseada em três pilares: o social, o ambiental e o econômico (Pinheiro, 

2006); nos próximos anos, o campus Baixada Santista pretende implantar ações que possibilitem 

promover seu desenvolvimento sustentável, minimizando os impactos associados a suas atividades. 

Para atingir esses objetivos, o campus se propõe a aderir a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), “um programa que promove a responsabilidade socioambiental e a 

inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades da administração pública. A inserção de 

critérios de sustentabilidade envolve mudanças nos investimentos, compras e contratação de 

serviços até uma gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais utilizados, além de 

promoção da melhoria na qualidade de vida” (Como implantar a A3P, MMA). A A3P é estruturada 

em cinco eixos temáticos: 1) uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 2) gestão adequada 

dos resíduos gerados; 3) qualidade de vida no ambiente de trabalho; 4) sensibilização e capacitação 

dos servidores; 5) licitações sustentáveis. 

Uma boa parte desses cinco eixos está contemplada no Plano de Gestão de Logística 

Sustentável (PLS) do campus (art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, seguindo a 

Instrução Normativa Nº 10, de 12 de novembro de 2012). O PLS será elaborado e executado 

anualmente pelo campus e, nesse Plano, são estabelecidas práticas de sustentabilidade e de uso 
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racional para material de consumo, para nortear o consumo de energia elétrica, para consumo de 

água e geração de esgoto, além de práticas de sustentabilidade para o fortalecimento do programa de 

coleta seletiva e de qualidade de vida, para os processos de compras e contratações e no uso da frota 

de veículos. Também estão incluídos nesse Plano sugestão de cursos de capacitação para toda a 

comunidade acadêmica. Todas essas ações nos norteiam para a aquisição de responsabilidade 

socioambiental, como parte de um processo contínuo e progressivo de desenvolvimento de 

competências cidadãs (Como implantar a A3P, MMA), relacionadas aos públicos com os quais o 

campus interage: servidores, discentes, terceirizados e a comunidade do entorno. 

Ainda nesse âmbito, comprometemo-nos também em respeitar e executar a Política de 

Excelência em Sustentabilidade Ambiental da UNIFESP (PENSA-UNIFESP), recém-aprovada pelo 

Conselho Universitário. 

Para facilitar e promover essas ações deverá ser criada no campus a Divisão de Gestão 

Ambiental. Como um espelho do Departamento de Gestão e Segurança Ambiental (DGA) da 

UNIFESP, essa divisão deverá contar com equipes especializadas em sustentabilidade, em 

biossegurança e em resíduos, que deverá trabalhar associada à Comissão de Destino de Resíduos do 

campus (CODERE). Entre as fragilidades para criação dessa divisão, apontamos a necessidade de 

recursos humanos especializados nas áreas em questão. Para isso, deve-se prever a contratação para 

o campus de um Engenheiro Ambiental, um Gestor Ambiental, um Químico, um Biólogo e um 

Técnico em Segurança do Trabalho. Esses profissionais certamente colaborariam para a implantação 

e a melhor execução dos trabalhos dessa área no campus, que atualmente é feita de forma voluntária 

por técnicos administrativos e docentes. 

Ressalta-se ainda que esse PDI deva ser executado paralelamente ao PDInfra, que possui 

um Plano Temático sobre o Campus Sustentável, onde já foram diagnosticadas e propostas diversas 

diretrizes sustentáveis para o campus nos cenários imediato, curto (5 anos) ou médio prazos (10 

anos). 

 

2.9. Responsabilidade Social 

As rápidas transformações sociais passam a demandar cada vez mais da Universidade 

posicionamentos e respostas às inúmeras indagações e necessidades oriundas da realidade social. 

Neste contexto, exigem-se, evidentemente, novos cenários e propostas de ensino, no sentido de 

fomentar a formação de profissionais fundamentada em praticas que incorporem a reflexão 

contextual da realidade, mediada por um processo de ensino-aprendizagem interativo através do 

qual se consolidem atitudes de autonomia, criatividade, cientificidade, auto-aperfeiçoamento, 

cooperação, negociação entre outras. 
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Considerando que o desenvolvimento social e econômico brasileiro sempre esteve ligado 

ao mar e à zona costeira, as recentes descobertas de petróleo na camada pré-sal prenunciam um novo 

ciclo de desenvolvimento nacional, particularmente para a Baixada Santista, região de proeminente 

atividade portuária e industrial, mas também de relevante riqueza ambiental. Nesse contexto, o 

Departamento de Ciências do Mar do Campus Baixada Santista tem como objetivos a geração de 

conhecimento, a atuação junto à sociedade e a formação de profissionais que contribuam não apenas 

para dar sustentação ao esperado crescimento socioeconômico, mas também que assegurem que esse 

crescimento se dê de forma harmônica com o ambiente natural que provê bens e serviços para as 

atividades humanas. 

No que diz respeito à saúde, educação e assistência social o Campus Baixada Santista por 

meio dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia 

Ocupacional, estabelece relações estreitas com o município de Santos desenvolvendo atividades 

integradas (de ensino, pesquisa e extensão) nas redes municipais de saúde, educação, assistência 

social e esporte em áreas de grande vulnerabilidade social de maneira a auxiliar no empoderamento 

dos cidadãos oportunizando melhores condições de vida. 

 

   

III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E 

DOS CURSOS 

 

3.1. Oferta de Cursos 

 

a) Graduação 

A Unifesp ministra em seus campi cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, 

na modalidade presencial. Os cursos atualmente ministrados no Campus Baixada Santista são: 

Bacharelado Interdisciplinar Ciências e Tecnologia do Mar, Educação Física (bacharelado saúde), 

Engenharia de Petróleo e Energias Renováveis, Engenharia Ambiental, Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia; Serviço Social; Terapia Ocupacional. 

Na tabela 2 é mostrado o detalhamento em relação ao ano de criação e número de vagas 

para ingresso com sua respectiva projeção para a vigência deste PDI. 
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Tabela 2 – Cursos do Campus Baixada Santista em relação a número de vagas para ingresso 
 

Cursos de graduação 

 Campus Baixada 

Santista 

Ano de 

Criação 

Regime de 

matrícula 

Situação 

Atual 

Vagas 

para 

Ingresso 

Total de Vagas Ofertadas 

Projeção 

2015* 

Projeção 

2016 

Projeção 

2017 

Projeção 

2018 

Projeção 

2019 

Projeção 

2020 

Ciências do Mar (V) 2012 ANUAL F 100 300 300 300 300 300 300 

Ciências do Mar (N) 2012 ANUAL F 100 300 300 300 300 300 300 

Educação Física (I) 2006 ANUAL F 50 200 200 200 200 200 200 

Engenharia Ambiental (I) 2015 ANUAL F 40 40 80 80 80 80 80 

Engenharia de Petróleo e 

Energias renováveis (I) 
2015 ANUAL F 40 40 80 80 80 80 80 

Fisioterapia (I) 2006 ANUAL F 50 250 250 250 250 250 250 

Nutrição (I) 2006 ANUAL F 50 200 200 200 200 200 200 

Psicologia (I) 2006 ANUAL F 50 250 250 250 250 250 250 

Serviço Social (V) 2009 ANUAL F 50 200 200 200 200 200 200 

Serviço Social (N) 2009 ANUAL F 50 200 200 200 200 200 200 

Terapia Ocupacional (I) 2006 ANUAL F 40 160 170 180 190 200 200 
     I –Integral / N – Noturno / V – Vespertino 
     F – em funcionamento / A – em fase de autorização / S – em fase de solicitação 

 

 

Como pode ser visto na tabela 2, o Curso de Terapia Ocupacional prevê, para os próximos 

5 anos, ampliação do número de vagas para a graduação, passando de 40 para 50 vagas, alinhando-

se aos demais cursos do campus Baixada Santista. 

Ainda, prevê-se a implantação de dois novos cursos pós-bacharelado Interdisciplinar 

Ciências e Tecnologia do Mar. São os cursos de Ecologia Marinha, Engenharia de Pesca e 

Oceanografia (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Cursos a serem criados no Campus Baixada Santista na vigência do PDI 2016-2020. 

Cursos de graduação 

 Campus Baixada Santista 

Ano de 

Criação 

Vagas para 

Ingresso 

Total de Vagas Ofertadas 

Projeção 

2015* 

Projeção 

2016 

Projeção 

2017 

Projeção 

2018 

Projeção 

2019 

Projeção 

2020 

Psicologia Licenciatura (N) 2017 30 30 60 90 120 120 120 

Ecologia Marinha (N) 2018 40 --- --- --- --- --- 40 

Engenharia de Pesca (I) 2020 40 --- --- --- --- --- 40 

Oceanografia (I) 2020 40 --- --- --- 40 80 80 

          I –Integral / N – Noturno / V – Vespertino 

 

A criação desses três novos cursos pós-bacharelado justifica-se por já terem sido pactuados 

no PDI anterior junto ao Ministério da Educação, porém não foi possível implantá-los até o 

momento em função de limitação da expansão do quadro docente e não consolidação da 

infraestrutura necessária. O projeto político pedagógico do Instituto do Mar prevê a oferta de 5 

cursos de formação específica para formação continuada dos egressos do BICT-Mar. O nome dos 

dois últimos cursos Pós-BICT, além do curso de Oceanografia, serão discutidos de forma abrangente 
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por toda a comunidade acadêmica de forma a atender as demandas regionais estabelecidas ao longo 

da vigência do PDI. 

A criação do curso de Psicologia em modalidade Licenciatura, obrigatória por 

determinação do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação é de futura 

solicitação e seu projeto será construído com apoio da PROGRAD, tendo sido aprovado no final de 

2013 pelo Conselho de Graduação por ocasião da aprovação da reforma Curricular do Curso de 

Psicologia (2013). Sua implantação, apesar de definida de maneira obrigatória, ainda não foi 

efetivada, pois o Ministério não garantiu, até o momento, o corpo docente necessário por meio de 

vagas para Concurso. 

A partir da consolidação da infraestrutura física (efetivação do PDInfra aprovado, cenário 

de curto prazo), o campus já iniciou discussão sobre o Curso de Biblioteconomia, com ênfase no 

campo da saúde e arquivologia,  (grande demanda por vaga pública de toda a região da Baixada 

Santista e do Vale do Ribeira) e Biotecnologia, com ênfase no diálogo Saúde e Mar (agregando as 

expertises das duas áreas centrais do campus). 

Como demanda dos municípios da Baixada Santista e em consonância com a consolidação 

da formação em saúde, projeta-se, a partir dos avanços concretos na infraestrutura física, a discussão 

sobre os cursos de Medicina, Enfermagem e Saúde Pública. 

 

b) Pós-graduação lato sensu 

A pós-graduação lato sensu cumpre diversas funções, principalmente a de aperfeiçoar o 

profissional graduado, preparando-o para as várias possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho e contribuindo para a expansão de competências e a melhoria da capacitação de recursos 

humanos aplicáveis à produção de conhecimento. Os cursos autossustentáveis são regulamentados 

pela Resolução 44, de 12 de setembro de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade da integralidade 

do valor da bolsa concedida a 20% dos estudantes matriculados nessa modalidade de curso. No 

Campus Baixada Santista estão em curso 04 cursos lato sensu (Tabela 4), com aulas aos finais de 

semana, com perspectivas de ampliação do número de cursos nos próximos anos. Para tal ampliação 

considerar-se-á as políticas institucionais quanto aos cursos auto-sustentáveis, bem como as 

demandas sociais, teóricas e metodológicas existentes. 
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Tabela 4 – Cursos de Pós-graduação lato sensu. 

Cursos de pós-graduação lato sensu  

Campus Baixada Santista 

Número de 

vagas 

Dimensão das 

turmas 

Turno de 

funcionamento 

Regime de 

matrícula 

Ciências do Esporte 60 16 1 final de semana por mês, 

das 8:00 às 18:00 
ANUAL 

Fisiologia do Exercício Aplicada à Clinica 120 79 1 final de semana por mês, 

das 8:00 às 18:00 
ANUAL 

Fisioterapia  Dermatofuncional 60 39 1 final de semana por mês, 

das 8:00 às 18:00 
ANUAL 

Saúde do Idoso: abordagem multidisciplinar 60 41 1 final de semana por mês, 

das 8:00 às 18:00 
ANUAL 

 
 

c) Pós-graduação stricto sensu 

O Campus Baixada Santista possui atualmente quatro programas de pós-graduação: 

 – Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

 – Programa Alimentos, Nutrição e Saúde, 

 – Programa Interunidades em Análise Ambiental Integrada 

 – Programa Interunidades  Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde 

 

1. Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde 

O programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde (PPGICS) abrange os 

níveis de Mestrado e Doutorado; sua sede está localizada na Unidade I do Campus Baixada Santista. 

Atualmente possui cerca de 45 docentes credenciados como orientadores permanentes. Com relação 

ao corpo discente, possui 130 alunos regularmente matriculados nos dois níveis e 20 alunos de pós-

doutorado, totalizando 150 alunos.  

Na última avaliação trienal realizada pela CAPES, a primeira ao qual o programa fora 

submetido, recebeu a nota 4. Em relação ao espaço físico destinado para o funcionamento do 

programa existe a disponibilidade de uma sala de aula com capacidade de 40 alunos para realização 

de reuniões do colegiado do programa e oferecimento de disciplinas eletivas e obrigatórias e uma 

sala preparada para defesa de dissertações e teses. Conta também com um espaço de 

aproximadamente 50 m2 no Edifício Central para os pós-graduandos. 

As metas do programa para o quadriênio da vigência deste PDI são: 

 Melhorar a avaliação do Programa perante a CAPES; 

 Fortalecer as linhas de pesquisa a partir do estímulo a captação de recursos pelos 

orientadores; 

 Aumentar o número de alunos por orientador credenciado no corpo permanente do 

Programa. Trata-se de um dos quesitos a serem melhorados segundo a última avaliação 

da CAPES; 
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 Ampliar o nível de Doutorado a partir do incremento de discentes (doutorandos); 

 Fomentar a internacionalização a partir de parcerias com Instituições no exterior e 

estímulo de docentes na realização de doutorado sanduíche. 

 

Para se cumprir as metas propostas, o PPGICS necessita ampliação do seu espaço físico: 

 5 salas de aula com capacidade para 40 alunos destinada ao oferecimento de disciplinas 

obrigatórias e eletivas. A sala disponível atualmente é insuficiente para ministração de 

disciplinas; 

 1 sala de reuniões para realização das reuniões do CEPG bem como outras atividades do 

Programa; 

 1 sala de defesa de dissertações e teses; 

 Ampliação da sala destinada aos pós-graduandos que atualmente é insuficiente para se 

atender a demanda. 

 

2. Programa de Pós-Graduação Alimentos, Nutrição e Saúde 

O programa de Pós-graduação Alimentos, Nutrição e Saúde (PPGANS) foi criado em abril 

de 2014, em nível de mestrado. Sua sede está localizada na Unidade I do Campus Baixada Santista 

contudo, não possuí instalações próprias, compartilha a secretaria de pós-graduação com os outros 

três programas de Pós-Graduação. Desta forma, o programa não dispõe de sala para reuniões, 

tampouco sala para a coordenação. Atualmente possui 14 docentes credenciados como orientadores 

permanentes, e dois docentes como orientadores colaboradores. Com relação ao corpo discente, 

possui 16 alunos regularmente matriculados e 1 aluno de pós-doutorado, totalizando 17 alunos.  

No julgamento do pedido de abertura recebeu nota 3.  

As metas do programa para o quadriênio da vigência deste PDI são: 

 Efetivar a abertura do nível de doutorado; 

 Estimular a publicação de artigos, estimando que 80% dos docentes do programa 

publiquem anualmente em extrato A;  

 Estimular a publicação com os discentes; 

 Iniciar e fortalecer parcerias nacionais/internacionais; 

 Aprovação de um projeto temático; 

 Consolidar a parceria de pesquisa entre os docentes do programa; 

 Estimular a realização de pós-doutoramento dos docentes do programa; 

 Participar efetivamente dos editais de financiamento a pesquisa; 
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Para alcançar as metas propostas acima, torna-se fundamental que o PPGANS tenha um 

espaço físico para suas atividades, incluindo sala para coordenação, sala de estudo com 

computadores para os discentes do programa, salas de aula (mínimo 3) com sistema de multimídia, 

lousa eletrônica e videoconferência. Também torna-se essencial a delegação de uma secretária que 

atenda exclusivamente ao programa. 

Destaca-se também a necessidade de implantação no campus do Escritório de Apoio ao 

pesquisador, que efetivamente possa trabalhar na orientação na submissão de projetos, na elaboração 

de prestação de contas, etc. 

Outras políticas que o programa acredita que possam ser importantes para o 

desenvolvimento do programa é o financiamento de publicações em periódicos open acess, além da 

tradução e revisão de manuscritos em inglês. 

 

3. Programa de Mestrado em Ensino de Ciências da Saúde 

O Programa de Mestrado Profissional Ensino de Ciências da Saúde do Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS – (Campus São Paulo) e do Instituto 

Saúde e Sociedade (Campus Baixada Santista) passa fazer parte da Câmara da EPE em 2014, 

caracterizando-se por ser um programa interunidades. Foi implantado em 2003 e consolida-se como 

um espaço de referência para a formação na área de concentração Ensino em Ciências da Saúde, 

destacando-se o investimento na captação recursos por meio de projetos financiados (CAPES, CNPq 

e FAPESP) e pela forte indução, no último triênio, em publicações no Qualis (prioritariamente  A1, 

A2 e B1) e livros (obras completas e coletâneas). 

A avaliação do Programa evidencia seu crescimento e hoje com a nota quatro (em uma 

escala máxima de cinco), com forte inserção social e indução de produtos educativos que 

contribuam com as transformações dos cenários de atuação de seus egressos, assume  como desafio 

o desenvolvimento da pós-graduação, com vistas a promover abertura de Curso de Doutorado. 

As metas do programa para o quadriênio da vigência deste PDI são: 

 Readequação da Secretaria 

 Sala para alunos 

 Sala para os orientadores 

 Manutenção e reforma da atual estrutura de trabalho e pesquisa do docente e salas de aula 

 2 secretários - Infraestrutura para assessoria em projetos com fomento 

 Assessoria estatística 

 Assessoria para tradução 

 Assessoria para publicação nacional e internacional 
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 Passagens e diárias para ampliar interlocução nacional e internacional para incremento à 

atividade de pesquisa interinstitucional e em rede. 

 Estratégias e ações para receber alunos estrangeiros 

 Estratégias e ações para ampliar o envio de pós-graduandos ao exterior 

 Ampliar recursos para participação em eventos internacionais com apresentação de  

 Modernização e atualização do parque de equipamentos 

 Interlocução e benchmarking nacional e internacional (diárias e passagens) 

 Seminário Internacional bianual 

 

 4. Programa Interunidades em Análise Ambiental Integrada 

 Sua descrição e metas encontram-se descritas no PDI do Campus Diadema. 

 

Foram propostas para criação em 2016, mais três programas de pós-graduação, já 

aprovados na Congregação do Campus: Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências do 

Mar (mestrado e doutorado), Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e 

Reabilitação (mestrado e doutorado) e Bioprodutos e Bioprocessos. 

Na tabela 5 estão os dados referentes aos futuros programas de pós-graduação 

 

Tabela 5 – Cursos de Pós-graduação stricto sensu. 

Cursos de pós-graduação stricto sensu  

Campus Baixada Santista 

Número de 

vagas 

Dimensão das 

turmas 

Turno de 

funcionamento 

Regime de 

matrícula 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Ciências do Mar (mestrado e doutorado) 
20 Iniciará em 2016 Integral ANUAL 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do 

Movimento Humano e Reabilitação (mestrado e 

doutorado) 

20 Iniciará em 2016 Integral ANUAL 

Programa de Pós-Graduação em Bioprodutos e 

Bioprocessos 15 Iniciará em 2016 Integral ANUAL 

 

 

IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

4.1. Composição 

O corpo docente do Campus Baixada Santista é formado por 205 docentes (dados relativos 

a março de 2015), sendo 203 doutores e dois mestres. Em relação ao regime de trabalho 187 são 

dedicação exclusiva e 18 possuem regime de 40 horas. 
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4.2. Plano de Carreira 

No texto da Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 e 206, a educação é 

caracterizada como direito de todos e dever do Estado e das famílias, devendo o ensino ser 

ministrado na observância de princípios, dos quais destacamos: a igualdade de condições para 

acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso na rede pública, exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, gestão democrática do ensino público, na forma da lei; garantia de padrão de qualidade. 

O artigo 207 dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

Cabe ressaltar que são conceituadas como atribuições pertinentes ao cargo de professor 

federal as vinculadas à pesquisa, ao ensino e à extensão que, por seu caráter indissociável, tenham 

como objetivo a aprendizagem, a capacitação para o trabalho, a produção do conhecimento, a 

relação e compromisso com as demandas sociais, o estímulo à ampliação da abrangência e a 

transmissão do saber e da cultura. Também são próprias do cargo as atividades relacionadas com a 

formação continuada e a promoção e participação em eventos científicos, bem como o exercício da 

gestão acadêmica, nas funções de direção, coordenação, chefia e assessoramento no âmbito das 

IFES. 

Tais atribuições, que embasam a constituição da carreira docente, concorrem diretamente 

para a sustentação dos Planos de Desenvolvimento Institucional – PDI, que portanto têm, como uma 

de suas condições sine qua non, além das condições materiais de estrutura, recursos financeiros e 

logísticos, a composição do quadro docente adequada à implantação, consolidação e aprimoramento 

dos projetos políticos pedagógicos.  

A estruturação da carreira é um alicerce fundamental do quadro docente. No entanto, no 

texto da lei federal 12 772, de dezembro de 2012, que reestruturou a carreira dos professores das 

universidades federais, constam dispositivos, que além de não resguardarem todos os benefícios, 

direitos, garantias e vantagens pessoais adquiridos anteriormente pelos ocupantes dos cargos das 

carreiras reestruturadas, tornam pouco atrativo o ingresso. Além disso, travam a mobilidade entre as 

instituições federais de ensino superior, na medida em que, ao mudar de IFES, o professor retrocede 

na carreira. Essa legislação sofreu alterações, em 2013, pela lei 12 863. No entanto, persiste a perda 

de direitos anteriormente adquiridos, desestimulando a mobilidade, e os benefícios advindos do 

intercâmbio de experiências acumuladas, que ocorre quando um docente transita entre instituições 
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diferentes. Ademais, ao criar a classe A para os ingressantes, a lei 12 863/13 não logrou resolver o 

problema da falta de atração no início da carreira, e permanece insatisfatório o nível de remuneração 

do professor ingressante. Tais aspectos podem se constituir em óbices à implementação do PDI. 

 

4.3. Critérios de seleção e contratação 

Os critérios de seleção e contratação no Campus Baixada Santista são por meio de 

Concurso Público de Provas e Títulos, com base na legislação: Lei nº 12.772, de 28/12/2012, 

publicada no DOU de 31/12/2012, com alterações da Lei nº 12.863, de 24/09/2013, publicada no 

DOU de 25/09/2013, respeitando ainda o que dispõe o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, publicado 

no DOU de 24/08/2009, a Portaria nº 243 do Ministério da Educação, de 04/03/2011, publicada no 

DOU de 04/03/2011, a Portaria nº 450 de 06/11/2002, publicada em 07/11/2002, bem como a 

Resolução nº 98 do Conselho Universitário, de 27/03/2014, disponível no site da Unifesp. 

Desde seu primeiro concurso, dentre as provas previstas para ingresso no Campus Baixada 

Santista, há a previsão da elaboração, entrega e defesa de um plano de trabalho que integra as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de um campus fundado nos princípios da 

inteprofisisoanlidade e interdisciplinaridade. Apesar de todas as limitações frente a critérios de 

seleção bastante baseados no mérito da publicação, pesquisa e captação de recursos, o momento da 

defesa do Plano de Trabalho tem sido um momento rico de aprofundamento das intenções e 

aproximações do candidato aos princípios, valores e projetos do Campus Baixada Santista. 

 

4.4 Procedimentos para substituição (definitiva e eventual) dos professores do quadro 

Os procedimentos para substituição dos professores do quadro docente no Campus Baixada 

Santista são por meio de Processo Seletivo Simplificado de Provas e Títulos, com base na 

legislação: Lei n.º 8.745, de 09/12/1993, publicada no DOU de 10/12/1993, e suas alterações, Lei nº 

12.772, de 28/12/2012, publicada no DOU de 31/12/2012, com alterações da Lei nº 12.863, de 

24/09/2013, publicada no DOU de 25/09/2013, respeitando ainda o que dispõe o Decreto nº 6.944, 

de 21/08/2009, publicado no DOU de 24/08/2009, a Portaria nº 243 do Ministério da Educação, de 

04/03/2011, publicada no DOU de 04/03/2011 a Portaria nº 450, do Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão, de 06/11/2002, publicada em 07/11/2002, bem como a Resolução nº 98 do 

Conselho Universitário, de 27/03/2014, disponível no site da Unifesp. 

É importante destacar o esforço que o Campus tem feito no sentido de pensar as vagas para 

o conjunto do campus, buscando superar a mecânica de substituição docente tendo-se como critério 

único a filiação ao departamento. Esta posição decorre de nossa prática de departamentos 

interdisciplianres e de currículos interdisciplianres que demandam que a vaga seja pensada em 
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relação aos cursos, aos eixos comuns e aos departamentos. Não tem sido um exercício fácil, mas tem 

exigido um alargamento de critérios e uma decisão mais coletiva. 

 

4.5. Cronograma e plano de expansão do corpo docente 

Na tabela 6 é apresentado o cronograma de expansão docente, regime de dedicação 

exclusiva para o período de 2016 a 2020. 

 

Tabela 6 – Evolução projetada do quadro funcional docente – Regime de Dedicação Exclusiva 

Corpo docente dos 

Cursos de graduação 

 Campus Baixada Santista 

Professores doutores DE 

Situação 

atual 

Projeção 

2016 

Projeção 

2017 

Projeção 

2018 

Projeção 

2019 

Projeção 

2020 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Tecnologia e Ciências do Mar e 

Cursos Pós-bacharelado 
 72 78 82 92 102 

Educação Física 15 18 18 18 18 18 

Fisioterapia 18 24 24 24 24 24 

Nutrição 15 21 21 21 21 21 

Psicologia 23 26 26 26 26 26 

Psicologia – licenciatura --- --- 6 6 6 6 

Serviço Social 20 25 25 25 25 25 

Terapia Ocupacional 15 17 19 21 21 21 

Eixo Biológico 17 21 21 21 21 21 

Eixo Inserção Social 7 15 15 15 15 15 

Eixo Trabalho em Saúde 12 23 23 23 23 23 

 

Com todas essas previsões de expansão, em 2020 o Campus Baixada Santista apresentará 

um quadro de 302 docentes. Importante frisar que caso haja a ampliação do ensino de graduação 

(previstas para o final do período e condicionada à implantação efetiva do Plano Diretor de 

Infraestrutura) será necessário uma pactuação específica de vagas por curso a criado e implantado. 

 A seguir são apresentadas as justificativas para a expansão do corpo docente: 

 

– BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO MAR E 

CURSOS PÓS-BACHARELADO = Com o intuito de complementar o quadro docente que atua no 

curso de Bacharelado BICT-Mar e possibilitar a integração com os cursos de formação continuada. 

 

– EDUCAÇÃO FÍSICA = O curso de Educação Física prevê a ampliação de vagas para 

preenchimento das seguintes lacunas: "Educação física e saúde mental" e "Educação física e saúde 

coletiva". Essas áreas são justificáveis devido à consolidação do campo de trabalho do profissional 

de Educação Física no contexto mais amplo do SUS (especificamente com a possibilidade de 

criação dos NASF's em Santos) e, no caso da saúde mental, como um campo de trabalho e 

conhecimento que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, demandando formação na área. 
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– FISIOTERAPIA =  O curso de Fisioterapia necessita de ampliação do número de 

docentes em função da sobrecarga de trabalho dos docentes devido às especificidades do curso, 

principalmente em relação aos estágios; da adequação do quadro de docentes para suprir as 

demandas de reestruturação curricular relacionadas ao aumento do período de integralização do 

curso para cinco anos, que ocorreu em 2012, decorrente de exigência da comissão de avaliação de 

curso do Ministério da Educação; e da adequação ao número de docentes ao número de estagiários, 

de acordo com as Resoluções vigentes - RESOLUÇÃO n° 431 de 27 de setembro de 2013. (D.O.U 

n° 217 Seção Ide 07/11/2013). As áreas desses novos docentes são: Saúde do trabalhador e saúde 

coletiva; Neurologia adulto e infantil; Musculoesquelética; Saúde da mulher; Cardiorrespiratória 

com ênfase nos cuidados em pediatria e ênfase nos cuidados com adultos. 

 

– NUTRIÇÃO =  O Curso de Nutrição deliberou pelo aumento de vagas docentes para 

atender com melhor qualidade ao Projeto Político Pedagógico do Campus Baixada Santista pois 

atualmente co corpo docente em funcionamento possui carga horária médica de 15,5 horas semanais 

em atividades de graduação, excedendo as 8 horas definidas pela Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

 

– PSICOLOGIA = Para contemplar a grade curricular o aumento do quadro docente se faz 

necessário nas seguintes áreas: Psicologia e Envelhecimento (área que não é atendida pelo curso em 

nenhuma unidade curricular, pesquisa ou extensão, em nossa região, com elevada taxa de população 

idosa), Psicologia e Atenção Básica em Saúde (vem sendo contemplada apenas parcialmente pela 

área de Psicologia e Saúde Mental e Saúde mental e Infância e que apresenta diferentes desafios 

para a atuação profissional no SUS e em nossa região) e da área de Psicologia e Educação (área que 

é ênfase curricular do curso e conta, atualmente com o reduzido número de dois docentes). 

 

– SERVIÇO SOCIAL = para possibilitar a expansão e consolidação do curso e da área de 

serviço social, na graduação e pós-graduação visto que são 20 docentes num curso de 3.760 horas 

que funciona em dois turnos (vespertino e noturno) e considerando os dois turnos do curso tem-se 

20 docentes em um curso que funciona em dois turnos, com 7.520 horas. 

 

– TERAPIA OCUPACIONAL = A expansão do corpo docente do curso de Terapia 

Ocupacional para os próximos anos viabilizará o aumento do número de vagas da graduação e de 

áreas de ensino e pesquisa da TO que ainda estão defasadas no presente momento. Desta forma, os 

dois docentes no ano de 2016 são das áreas Fundamentos em Terapia Ocupacional e Terapia 
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Ocupacional em Contextos Hospitalares; do ano de 2017 das áreas de Terapia Ocupacional e Saúde 

do Trabalhador e Terapia Ocupacional em Tecnologia Assistiva em Saúde e Educação; e os dois 

docentes no ano de 2018 para as áreas de Terapia Ocupacional na área Reabilitação e Saúde da 

Pessoa com Deficiência Motora e Terapia Ocupacional na área Reabilitação e Saúde da Pessoa com 

Deficiência Sensorial. 

 

– EIXO BIOLÓGICO = A expansão atenderá antiga demanda de docentes nas áreas de 

Bioquímica, bem como na área de Fisiopatologia e Farmacologia e a demanda atual de ampliação da 

área de Anatomia. As áreas de Bioquímica e Anatomia são fragilizadas pelo número atualmente baixo de 

docentes, uma vez que integram Módulos ministrados ao coletivo discente de 5 cursos 

concomitantemente (cerca de 250 alunos). Para as áreas de Fisiopatologia e Farmacologia a situação é 

ainda mais dramática visto não haver profissionais contratados ao mesmo tempo em que se apresenta um 

adensamento das demandas de vários Eixos Específicos por esses conteúdos, especialmente importantes 

para estudantes que se deparam com seus cenários de estágio, encarando situações reais que exigem um 

conhecimento prévio dos mecanismos fisiopatológicos desencadeadores dos agravos, bem como das 

terapias medicamentosas que podem interferir no seu protocolo de atuação. 

 

– EIXO INSERÇÃO SOCIAL = O eixo IS é responsável por unidades curriculares nas 

grades dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social (vespertino 

e noturno) e Terapia Ocupacional, sendo responsável por atividades de ensino de 350 estudantes dos 

primeiros anos e 250 dos segundos anos desses cursos. Especificamente em relação às necessidades 

do eixo, a discussão sobre o aumento do número de alunos nos primeiros anos dos cursos (50 alunos 

por turma, totalizando 350 alunos), dificultando a realização de atividades de ensino em grupos com  

menos de 40 alunos por sala, prejudicando a atividade de ensino. O atual número de docentes do 

eixo IS (sete docentes, dos quais duas encontram-se afastadas) ainda não atingiu a meta do PDI de 

2011, quando se apontou a necessidade de ampliar de cinco para 10 docentes. O quadro atual é 

insuficiente para atuar junto aos seis cursos do campus nos módulos do primeiro ano (1o e 2o 

termos); é também insuficiente para atuar junto aos cinco cursos do campus (250 alunos) nos 

módulos do segundo ano (3o e 4o termos) e atender adequadamente aos estudantes. 

 

– EIXO TRABALHO EM SAÚDE = Tendo como horizonte a implantação de ensino tutorial 

e em cenários reais, desde 2008 aumentaram as demandas para o Eixo Trabalho em Saúde, mais 

especificamente no que diz respeito a necessidade de oferta de conteúdos específicos do campo da 

Saúde Coletiva decorrentes de: necessidade de discussões do campo na turma da de Serviço Social 

noturno; demandas relacionadas à discussão da gestão e de questões do campo da saúde coletiva nos 
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últimos anos da graduação (estágios); a demandas relacionadas à implantação de cursos de 

especialização e residência multiprofissional; participação no mestrado profissional e acadêmico 

com grande carga de conteúdos relacionados a este campo de conhecimento. 

 

 

V – CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

O corpo técnico-administrativo do campus é composto por 115 servidores, distribuídos nos 

níveis médio e superior, apresentando-se aquém do número necessário para o desenvolvimento 

pleno do Porjeto Pedagógico do Campus. 

 

5.1. Cronograma e plano de expansão do corpo técnico administrativo 

Na Tabela a seguir são apresentadas as previsões de expansão do corpo técnico-

administrativo (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Evolução projetada do quadro funcional de técnicos administrativos em educação 

Quadro Técnico 

administrativo em educação 
Situação 

atual 

Projeção 

2016 

Projeção 

2017 

Projeção 

2018 

Projeção 

2019 

Projeção 

2020 

Bacharelado Interdisciplinar em 

Tecnologia e Ciências do Mar e 

Cursos Pós-bacharelado 
3 6 6 6 6 6 

Educação Física 1 1 1 1 1 1 

Fisioterapia 1 1 1 1 1 1 

Nutrição 3 6 6 6 6 6 

Psicologia 1 1 1 1 1 1 

Serviço Social 1 2 2 2 2 2 

Terapia Ocupacional 1 10 10 10 10 10 

Eixo Inserção Social --- 1 1 1 1 1 

Eixo Trabalho em Saúde 2 7 7 7 7 7 

Secretária Executiva 16 20 20 20 20 20 

Assistentes Administrativos 23 26 30 30 30 30 

Técnicos de Laboratório 13 16 20 20 20 20 

Assistente de Laboratório 05 08 10 10 10 10 

Bibliotecárias 04 05 06 06 06 06 

Auxiliar de Biblioteca - 06 06 06 06 06 

Analista de Sistemas 05 06 06 06 06 06 

Técnico em Tecnologia da 

Informação 
03 06 

06 06 06 06 

Contador 01 02 02 02 02 02 

Técnico em Contabilidade 02 03 04 04 04 04 

Químico - 01 01 01 01 01 

Engenheiro Ambiental - 01 01 01 01 01 
Técnico em Segurança do 

Trabalho 
- 

01 01 01 01 01 

 

Com todas essas previsões de expansão, em 2020 o Campus Baixada Santista apresentará 

um quadro de 178 técnicos-administrativos.  
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Confirmando-se as ampliações no âmbito do ensino de graduação (previstas para o final do 

período e condicionada à implantação efetiva do Plano Diretor de Infraestrutura) e do ensino de  

pós-graduação, a relação servidor técnico administrativo em educação/aluno será de 15/1. 

 

 A seguir são apresentadas as justificativas para a expansão do corpo técnico-administrativo 

por curso e eixo comum: 

 

– BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DO MAR E 

CURSOS PÓS-BACHARELADO = Com o intuito de complementar o quadro Técnico que atua no 

curso de Bacharelado BICT-Mar e possibilitar a integração com os cursos de formação continuada a 

adição dos técnicos atenderá as atividades práticas do curso, de apoio aos estudantes e 

administrativas do curso. 

 

– NUTRIÇÃO = O apoio dos Técnicos e fundamental para acompanhamento e execução 

das atividades de estágio obrigatório supervisionado, que são realizadas em instituições externas a 

Universidade. 

 

– SERVIÇO SOCIAL = Reposição de vaga que após redistribuição de servidor para Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis. 

 

– TERAPIA OCUPACIONAL = Há a necessidade de constituir um corpo de técnicos, em 

uma proposição média de um técnico Terapeuta Ocupacional para cada dois docentes do curso, para 

apoio na articulação didático-pedagógica com o campo de práticas supervisionadas dos alunos que 

estão sendo previstas na reformulação do projeto pedagógico do eixo específico. 

 

– EIXO INSERÇÃO SOCIAL = Atualmente, o Eixo não conta com apoio para o 

desenvolvimento de suas atividades de ensino. Assim, o atendimento mais imediato a essa demanda 

resolveria um problema com o qual o Eixo vem lidando e que sobrecarrega os/as docentes. 

Contribuirá também para a consolidação do eixo IS, na perspectiva da interdisciplinaridade proposta 

no projeto político pedagógico do Campus Baixada Santista, já que possibilita, também, a dedicação 

e atuação mais equilibrada dos docentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

VI. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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O Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo possui em sua 

composição administrativa Conselhos e Comissões, os quais têm como objetivo auxiliar a Direção 

do campus em sua gestão. Em todas elas são assegurados assentos para todas as categorias do 

campus, incluindo a representação discente, de forma a garantir uma participação democrática e, 

assim, desempenhar com excelência as atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão.  

O Campus Baixada Santista é atualmente, regido pelos seguintes documentos: 1 – Estatuto; 

2 – Regimento Geral; 3 – Resoluções do CONSU; 4 – Atos da Reitoria. Será regido também pelo 

Regimento Interno, que encontra-se em processo de discussão na comunidade. 

No organograma abaixo é possível visualizar com mais clareza o funcionamento das 

instâncias administrativas em sua composição com os Conselhos e Comissões. E, em seguida, pode-

se conhecer um pouco de cada uma delas, com uma breve explicação de seu papel, competências e 

representações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Conselho de Campus – Congregação do Instituto Saúde e Sociedade 
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O Conselho de Campus/Congregação é o órgão máximo do campus, que exerce a 

supervisão e a administração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e sua composição 

respeitará a legislação vigente, o regimento geral e o estatuto geral da Unifesp. 

Compete ao Conselho de Campus / Congregação: 

I – deliberar sobre a administração do Campus; 

II – estabelecer as diretrizes das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unidade 

Universitária; 

III – sugerir e aprovar a criação de Comissões, quando julgar necessário para o 

desenvolvimento das atividades que lhe competem, e encerrá-las quando julgar necessário para o 

bom andamento das atividades do Campus; 

IV – coordenar as atividades das Comissões que integram o Campus, a saber: 

Parágrafo Único – Comissão de Bancas, Comissão de Estágio Probatório, 

Comissão de Espaço Físico, Comissão de Destinação de Resíduos (CODERE) e 

Comissão de Segurança. 

V – planejar e fixar normas para o funcionamento acadêmico e administrativo do 

Campus; 

VI – aprovar e acompanhar a execução orçamentária destinada ao Campus Baixada 

Santista; 

VII – realizar a eleição de Diretor e Vice-Diretor em seção especial, organizando a 

lista tríplice para enviar ao Reitor; 

VIII – acompanhar, fiscalizar e referendar as atividades do Diretor Acadêmico do 

Campus; 

IX – decidir sobre recurso interposto por integrante da Congregação por escrito e 

assinado por pelo menos 20% do colegiado contra decisões da Direção Acadêmica; 

X – elaborar, aprovar e alterar seu regimento interno; 

XI – aprovar a criação, modificação e extinção de Departamentos; 

XII – manifestar-se sobre as propostas de criação de cursos de graduação, programas 

de pós-graduação e atividades de extensão no ISS antes de encaminhá-las aos Conselhos Centrais 

específicos; 

XIII – dar ciência sobre os pedidos de vagas de docentes, novas ou de reposição, 

conforme o Artigo 192 do Regimento Geral, encaminhando-os ao CONSU; 

XIV – deliberar sobre a distribuição de vagas entre os Departamentos da Unidade 

Universitária, considerando as necessidades dos cursos de graduação; 
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XV – homologar a constituição das bancas examinadoras dos concursos para ingresso 

na carreira docente, para provimento dos cargos de Professor Titular e Livre-Docente, bem como a 

elaboração do edital; o programa a ser observado e aprovar a composição das respectivas bancas 

examinadoras; 

XVI – encaminhar ao órgão superior competente as questões administrativas da 

Unidade Universitária que transcendam a sua competência; 

XVII – pronunciar-se sobre dispensa, remoção e afastamento de pessoal docente e 

técnico administrativo lotado na Unidade Universitária ou que a ela se destine; 

XVIII – formar comissão para estabelecer indicadores de desempenho para os 

Departamentos e avaliar os relatórios trienais de desempenho dos Departamentos; 

XIX – avaliar relatórios anuais de atividades dos órgãos complementares; 

XX – zelar pelo adequado funcionamento das instalações e dos demais bens 

colocados à disposição do Campus; 

XXI – zelar pelo cumprimento das normas do Campus; 

XXII – opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como 

sobre casos omissos que se situem na esfera de sua competência. 

Parágrafo único – sendo a decisão da Direção Acadêmica a que se refere o inciso 

IX ratificada pela Congregação, a questão não poderá retornar à pauta no mesmo 

ano. 

A composição do Conselho de Campus/Congregação: Diretor do campus; Vice-Diretor do 

campus; Professores titulares; Chefes de Departamento; Representantes das atividades vinculadas à 

graduação, à pós-graduação e à extensão; Representantes eleitos das demais categorias da carreira 

docente; Representantes eleitos do corpo discente; Representantes eleitos do segmento dos 

servidores técnico-administrativos em educação. 

A fim de prestar assessoria ao Conselho de Campus/Congregação, faz parte da estrutura 

administrativa as seguintes Câmaras: 

 Câmara de Extensão; 

À Câmara de Extensão compete: 

 Formular e propor à Congregação políticas de Extensão, bem como normas e 

resoluções para o desenvolvimento das atividades, considerando o Regimento da 

Proex/Unifesp e as especificidades locais; 

 Apreciar, emitir pareceres e deliberar sobre propostas de ações de extensão 

encaminhados pela Comunidade Acadêmica e processos encaminhados pela 

Congregação de Campus; 
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 Participar da elaboração de normas e critérios para aprovação e renovação de 

Programas e Projetos Sociais de Extensão, bem como para distribuição das bolsas 

de extensão; 

 Definir e implementar processos de avaliação/acompanhamento das atividades de 

extensão; 

 Criar e manter uma política de comunicação interna e externa, de forma a receber, 

organizar e disponibilizar informações sobre as atividades de extensão, bem como 

sua divulgação e promoção. 

 

A Câmara de extensão é composta por: um representante docente com suplência de cada 

eixo específico; um representante docente com suplência de cada eixo comum; um representante dos 

servidores técnico-administrativos com suplência; um representante discente graduação, com 

suplência (mandato: 2 anos); um representante residente multiprofissional (mandato: 2 anos); um 

representante de cada departamento com suplência; outros representantes que a Unidade Acadêmica 

julgar necessários. 

 

 Câmara de Graduação: 

Compete à Câmara de Ensino de Graduação: 

 Formular e propor à Congregação e as Comissões de Cursos políticas de ensino de 

graduação em consonância com o Projeto Político Pedagógico do campus Baixada 

Santista; 

 Propor normas para o funcionamento e aperfeiçoamento das atividades acadêmico-

administrativas da graduação em consonância com o regimento da PROGRAD e 

Estatuto Geral da UNIFESP; 

 Fomentar articulações com as Câmaras de Extensão e Pós-Graduação e Pesquisa 

visando ações conjuntas entre pesquisa, ensino e extensão na graduação; 

 Definir e implementar política local de avaliação em consonância com a respectiva 

coordenadoria da PROGRAD; 

 Definir e implementar política local de desenvolvimento docente em consonância 

com a respectiva coordenadoria da PROGRAD; 

 Propor, no âmbito da graduação, ações que visem assegurar a permanência 

estudantil na graduação. 
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A composição da Câmara de Graduação é feita por: coordenadores de cursos e eixos 

comuns; chefias de Departamentos; representante da Direção Acadêmica; coordenação da Comissão 

de Estágio do campus; representante dos servidores Técnico Administrativos em Educação; 14 

representantes discentes, sendo 2 de cada curso (7 titulares e 7 suplentes. Os 14 representantes 

devem participar, sendo a participação suplente com voz e a titular com voz e direito a voto, 

enquanto perdurar seu período regulamentar de matrícula). 

 

 

 

 Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: 

Compete à Pós-Graduação e Pesquisa: 

 Propor ao Conselho de Campus diretrizes relativas aos assuntos de pesquisa e pós-

graduação. 

 Estabelecer normas gerais para a organização, funcionamento, implantação, 

extinção, avaliação e alterações dos programas de pós-graduação e atividades de 

pesquisa. 

 Auxiliar na elaboração e aprovação dos currículos dos cursos de pós-graduação, 

bem como suas alterações.  

 Propor atividades de estimulo à produção científica dos docentes e discentes do 

campus Baixada Santista. 

 Organizar e/ou auxiliar a organização de eventos científicos tais como congressos, 

oficinas, seminários e palestras no âmbito do campus Baixada Santista.  

 Apresentar, anualmente, ao Conselho de Campus relatório dos trabalhos 

desenvolvidos. 

 Desenvolver e acompanhar o Programa de Iniciação Científica. 

 

A composição da câmara é feita por: coordenador indicado (segundo o estabelecido no 

art.47 do Regimento Interno da Pós-Graduação stricto sensu da Universidade); Vice-Coordenador 

(escolhido pelo Coordenador entre os membros da Câmara); Coordenador dos programas de Pós-

Graduação com sede na Unidade Universitária; Representante de Programa inter-unidades; 

Representantes de pesquisadores docentes do quadro funcional da Unidade Universitária da Baixada 

Santista, sendo um docente representante por curso de graduação e eixo comum, em concordância 

com o Projeto Pedagógico do campus; 2 representantes de Pesquisadores docentes credenciados nos 

Programas de Pós-Graduação do campus; 1 representante discente dos programas de pós-graduação 
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com sede na Unidade Universitária, eleito entre seus pares, com mandato de um ano enquanto 

perdurar seu período regulamentar de matrícula; 1 representante do Programa de Residência 

Multiprofissional 

 

 

 

 

 

 

6.2. COMISSÕES ASSESSORAS  

Prestam assessoria à Congregação do Campus as seguintes Comissões: 

 

6.2.1. Comissão de Espaço Físico (CEF) 

A Comissão de Espaço Físico foi criada no Campus Baixada Santista da UNIFESP pela 

necessidade de se discutir a distribuição e destinação dos espaços físicos pertencentes às unidades 

do campus a partir da inauguração de sua Unidade Central, através da coleta de demandas dos 

diversos setores da universidade. Possui em sua composição representantes da graduação, das 

pesquisas experimental e não experimental, da extensão, dos técnicos-administrativos, dos 

estudantes de graduação, de espaços diversos e da direção administrativa, sendo coordenada pela 

direção acadêmica. 

As competências da Comissão são: 

 Realizar o levantamento da infraestrutura disponível;  

 Realizar o estudo de demandas de espaços físicos dos diversos setores da 

comunidade acadêmica; e 

 Elaborar propostas de utilização dos espaços disponíveis tendo como base as 

demandas específicas das áreas e características das instalações. 

 

6.2.2. Comissão de Destino de Resíduos (CODERE) 

A CODERE é uma Comissão de Destino de Resíduos, criada no Campus Baixada Santista 

da UNIFESP, pela necessidade de se discutir e promover ações designadas ao correto 

armazenamento e destino final dos resíduos gerados no campus. É um órgão colegiado de caráter 

consultivo, instituído com a finalidade de, a partir da legislação vigente, orientar sobre as normas de 

manipulação, gerenciamento, armazenamento, recolhimento, bem como do transporte e destino final 
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dos resíduos biológicos, químicos, farmacológicos e radioativos gerados no campus Baixada 

Santista, excetuando-se os resíduos alimentares, recicláveis e comuns. 

As competências da Comissão são: 

 Coordenar a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos da instituição, 

adequando-o às normas da legislação vigente; 

 Orientar os geradores de resíduos quanto ao uso e importância de EPIs; 

 Divulgar à comunidade acadêmica a política de gerenciamento de resíduos e manter 

uma rotina de educação e orientação quanto ao gerenciamento dos resíduos gerados 

na instituição; 

 Manter na página da CODERE no site do campus Baixada Santista, as leis, normas e 

arquivos diversos relacionados ao gerenciamento de resíduos, além do contato com a 

comissão; 

 Promover reuniões periódicas entre os membros da comissão para gestão dos 

trabalhos; 

 Acompanhar o cumprimento das normas relacionadas aos resíduos no Campus, sendo 

que a partir da constatação de irregularidades, a chefia de departamento será 

comunicada; 

 Em caso de acidente envolvendo resíduos, minimizar os impactos e avaliar as causas 

do mesmo. 

 

6.3. ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 

Os órgãos complementares são a estrutura de caráter integrador e supradepartamental ou de 

nucleação de nova área de conhecimento na Universidade. 

São órgãos complementares do Campus Baixada Santista: 

 

6.3.1. BIBLIOTECA 

O setor de Biblioteca do Campus Baixada Santista é subdividido em duas das unidades do 

campus. Na Unidade II está alocada a Biblioteca que atende aos cursos da área de Ciências do Mar e 

no Edifício Central situa-se a Biblioteca que atende aos Cursos da área da Saúde. 

 

 – Biblioteca (Edifício Central) 

A) Biblioteca Processamento Técnico & Projetos: Sala externa à biblioteca (entre a 

biblioteca e banheiro masculino), composta de quatro divisões: sala para dois assistentes 

administrativos com mesa, computador, impressora, copa; sala para processamento técnico com 
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mesa, arquivo e armário; sala de armazenagem com estantes que acomodam o material bibliográfico 

segundo sua etapa de processamento técnico; hall de entrada, com uma mesa destinada à triagem de 

doações, recebimento das caixas de livros dos fornecedores (livreiros, encadernadora etc), 

conferência de notas fiscais, preparo físico. 

B) Área de Leitura Individual: sala composta de mesas, cadeiras e ventiladores, localizada à 

esquerda da 2a porta de entrada da biblioteca próximo ao banheiro. 

C) Balcão de atendimento aos usuários: equipados com 3 computadores sendo 2 deles com 

câmeras fotográficas. 

D) Área de leitura principal, composta de 6 mesas com 4 assentos e 9 mesas com 2 assentos 

cada. 

E) Acervo de acesso aberto, composto de: Cento e vinte e seis (126) estantes posicionadas 

do centro da biblioteca para a janela; Duas (2) estantes para dvds, cds e os livros da Biblioteca do 

Prof. Attílio (Serviço Social); Dois revisteiros dispostos no corredor lateral da 2a porta de entrada; 

Uma estante com aproximadamente 1 m de altura com livros utilizados pelo cursinho Cardume. 

F) Salas de estudo em grupo (duas). Possui lousa, mesa e cadeiras para seis ou mais 

usuários. 

G) Sala do bibliotecário (duas, composta de mesa, computador e armário). 

H) Sala chefia da biblioteca (mesa, computador e armário); 

I) Seção de Informática & Pesquisa: cerca de 14 computadores para pesquisa na Internet, 

sendo 2 deles exclusivos para pesquisa do acervo das bibliotecas e 2 com acesso preferencial para 

leitura por pessoas com baixa visão, por possuírem software a eles direcionado. 

 

 – Biblioteca Unidade II (Depto de Ciências do Mar) 

A) Área de processamento técnico / administrativo: Composto por 2 postos de trabalho com 

mesa, computador, cadeira, impressora, armários. 

B) Balcão de atendimento aos usuários: Equipado com 1 computador e câmera fotográfica. 

C) Área de leitura, composta de 1 mesa redonda para estudo em grupo e demais em formato 

retangular alinhadas com a parede ou janela para comportar 17 assentos ao todo. 

D) Acervo de acesso aberto: Estantes dispostas rente à parede com apenas um corredor 

lateral. Dispõe de estantes para o acervo bibliográfico, dvds, cds e revisteiro.  

E) Informática e pesquisa. Dispõe de um computador para pesquisa ao acervo. 

 

6.3.2. CENAC 
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Sendo a alimentação coletiva uma das mais importantes áreas de estudo e pesquisa no 

campo da nutrição, é fundamental o desenvolvimento de estudos e práticas que englobem todos os 

aspectos deste tema atual e convergente. A amplitude do tema permite que diversos aspectos sejam 

estudados, permitindo a inserção de pesquisadores de diversas áreas, além da nutrição. O CENAC 

(Centro de Estudos em Nutrição e Alimentação Coletiva) será constituído como órgão 

complementar do campus Baixada Santista da UNIFESP, a partir do projeto Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE)
6
 em parceria com o FNDE e tem como missão, 

desenvolver e fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão interdisciplinares na área de 

nutrição e alimentação coletiva. Os objetivos principais do CENAC são: 1- Desenvolver avaliações 

e propor melhorias na área de alimentação coletiva, considerando as dimensões nutricionais, 

sensoriais, higiênico-sanitárias físico-químicas, legais e simbólicas envolvidas nesta área. 2- 

Desenvolver pesquisas e atividades de extensão ligadas ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 3- Desenvolver produtos nutricionalmente melhorados para inserção na 

alimentação coletiva; 4- Avaliar políticas públicas ligadas a área de alimentação coletiva; 5- Avaliar 

as técnicas de preparo e seus efeitos sobre a composição dos alimentos, retenção e atividade de 

nutrientes. A criação do CENAC é estratégica para a ampliação das atividades que docentes do 

campus já desempenham nas mais diversas frentes da alimentação coletiva. 

 

6.4. DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

A Diretoria Administrativa é organizada em divisões como se segue. 

 

6.4.1. Divisão de Gestão de Contratos: 

As atribuições da Divisão de Gestão de Contratos são: formalizar contratos, alterações, 

prorrogações, repactuações, reajustes, revisões; sanções à contratada e rescisões; oferecer 

informações técnicas a todas as áreas quanto aos procedimentos necessários à formalização de 

contratos e suas alterações; promover as publicações relativas aos contratos na Imprensa Nacional e 

no sítio oficial do Campus; subsidiar os fiscais de contrato quanto à conferência de documentos 

                                                           
6
 Ligado ao curso de Nutrição foi criado em 2007, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar 

em parceria com o FNDE para o aprimoramento da Política de Alimentação Escolar. As diversas atividades do 

CECANE envolvem o tripé da universidade, uma vez que é cenário para estágios e de iniciação científica, tema de 

estudos de teses e dissertações de Pós-Graduação, além do desenvolvimento de ações de extensão nos Estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro (área de abrangência). Desde então, o Curso de Nutrição da Unifesp passou a ser referência no 

tema alimentação escolar em nível nacional e internacional devido a infraestrutura implantada na UNIFESP. 
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fiscais, trabalhistas e previdenciários apresentados pela contratada; manter atualizado banco de 

dados de contratos, seus documentos e dos empregados terceirizados. 

 

6.4.2. Divisões de Gestão de Materiais: 

A Divisão de Gestão de Materiais engloba o Setor de Almoxarifado, o Setor de Compras e 

o Setor de Patrimônio. 

O Setor de Almoxarifado tem por função receber, conferir, estocar e distribuir materiais de 

consumo e permanentes para os diversos departamentos e setores do Campus Baixada Santista. O 

Setor de Compras tem por função prover o campus de materiais e serviços essenciais ao seu 

funcionamento por meio de processos licitatórios em atendimento à Lei 8666/93. O Setor de 

Patrimônio é responsável por cadastrar e Controlar a movimentação dos bens permanentes no 

âmbito do Campus Baixada Santista. 

 

6.4.3. Divisão de Controladoria: 

A Divisão de Controladoria tem por função executar, controlar e planejar o orçamento, o 

financeiro e a contabilidade do Campus Baixada Santista. Engloba os setores de Tesouraria e Contas 

a Pagar. 

 

6.4.4. Divisão de Tecnologia da Informação: 

A Divisão de Infraestrutura apoia o Departamento de Tecnologia da Informação da 

UNIFESP com atribuições de planejar, coordenar e executar de projetos de sistemas de informação 

do campus, prover suporte técnico e consultoria especializada aos usuários do campus Baixada 

Santista. 

 

6.4.5. Divisão de Recursos Humanos: 

Funções: Organizar e coordenar os concursos para contratação de docentes; Atualizar 

cadastro; Controlar frequência; Contratar e administrar cadastro de estagiários; Capacitar os 

servidores. 

 

6.4.6. Divisão de Infraestrutura: 

As Funções da Divisão de infraestrutura são: planejar, coordenar e controlar as atividades 

das áreas de infraestrutura; promover a melhoria contínua da execução dos projetos, obras, reformas 

e serviços de manutenção; gerenciar as atividades das áreas; controlar e fiscalizar os projetos e 

serviços quanto aos prazos de execução e às prioridades definidas pela direção administrativa; 
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responder pela infraestrutura elétrica, hidráulica, de obras civis, além de manutenção predial do 

campus; promover a melhoria contínua da execução dos projetos, obras, reformas e serviços de 

manutenção; elaborar relatórios gerenciais; atuar de forma sistemática para a capacitação e o 

aperfeiçoamento dos servidores. Os setores onde a Divisão Atua: Manutenção Predial; Manutenção 

de Ar Condicionado Central; Manutenção de Elevadores; Avaliação de Imóveis; 

 

6.4.7. Divisão de Serviços: 

A Divisão de Serviços Funções tem por função a aplicação e controle das atividades de 

serviços comuns de apoio à atividade fim da instituição, decorrentes das contratações de prestadores 

de serviços comuns continuados com mão de obra exclusiva, serviços não continuados, excetuando-

se os serviços que necessitem da participação de profissionais regularmente inscritos nos CREA / 

CAU e áreas correlatas em TI, contemplando as atividades de fiscalização de contratos, estabelecida 

nos artigos 66 e 67 da lei 8666/93. Os setores onde a Divisão Atua: Limpeza; Vigilância; 

Transporte; Zeladoria; Protocolo; Sistema de Reserva de Salas; Outros serviços de apoio. 

 

6.5. DEPARTAMENTOS 

O Departamento é a unidade didática e científica responsável pelo ensino, pela pesquisa e 

pelas atividades de extensão, em áreas específicas de conhecimento. O órgão superior do 

Departamento é o seu Conselho. 

No campus Baixada Santista existem 07 Departamentos Acadêmicos: 

 Biociências 

 Ciências do Mar 

 Ciências do Movimento Humano 

 Gestão e Cuidados em Saúde 

 Políticas Públicas e Saúde Coletiva 

 Saúde, Educação e Sociedade 

 Saúde Clínica e Instituições 

 

A composição dos Conselhos Departamentais é formada por: Chefe do Departamento; 

Vice-Chefe do Departamento; Professores titulares; Representação das demais categorias da carreira 

docente; Representação do corpo discente; Representação dos servidores técnico-administrativos em 

educação; 

Compete ao Conselho de Departamento: 

I – zelar pela qualidade das atividades exercidas pelo Departamento; 
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II – acompanhar as atividades dos servidores de acordo com a carga horária semanal 

de cada um, respeitando-se a legislação vigente e atendidas as necessidades de ensino previstas pelas 

Comissões de Curso, pesquisa e extensão; 

III – opinar nos casos de afastamento dos servidores do Departamento; 

IV – propor à Congregação a realização de concursos de livre docência, sugerindo a 

composição das respectivas bancas examinadoras, o programa a ser observado e a redação do edital, 

observadas as normas estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pós- Graduação e Pesquisa. A Congregação 

encaminhará a proposta à Comissão de Bancas do Campus; 

V – decidir sobre recursos interpostos contra decisões do Chefe de Departamento; 

VI – exercer os demais encargos que lhe forem atribuídos pelos Conselhos 

Superiores; 

VII – aprovar o Regimento da Unidade Acadêmica, de acordo com as normas comuns 

do Regimento Geral; 

VIII – pronunciar-se sobre a dispensa, afastamento e remoção dos servidores 

docentes e técnicos administrativos nele lotado, ou a que ele se destine, com anuência da 

Coordenação do Eixo Específico ou comum no qual desenvolve suas atividades; 

XIX – propor ao Diretor da Unidade Universitária a destituição do Chefe do 

Departamento, mediante justificativa; 

X – aprovar o planejamento, o orçamento, plano de aplicação de recursos e o relatório 

anual das atividades do Departamento; 

XII – opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, bem como 

sobre casos omissos que se situem na esfera de sua competência. 

 

6.6. COORDENAÇÕES, subdividas em: 

 Bacharelado Integrado de Ciências e Tecnologia do Mar 

 Educação Física 

 Engenharia Ambiental 

 Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis 

 Fisioterapia 

 Nutrição 

 Psicologia 

 Serviço Social 

 Terapia Ocupacional 

 Eixo o Ser Humano e sua Inserção Social 
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 Eixo Trabalho em Saúde 

 Eixo o Ser Humano e sua Dimensão Biológica 

 Eixo Ambiente Marinho 

 Eixo Mar, Ciência e Tecnologia 

 Eixo Sociedade e Mar 

 Eixo Vida Marinha 

 

 

6.7. EXPANSÃO DO CAMPUS COM A CRIAÇÃO DO INSTITUTO DO MAR 

 A criação do Instituto do Mar, para além de uma demanda histórica, se constitui num 

processo necessário frente ao crescimento da área em todos os aspectos acadêmicos: número de 

cursos, demandas de infraestrutura, crescente captação de recursos e crescente complexidade 

administrativa. Com base nessas características a área já se projeta no PDInfra como Unidade 

autônoma, com atributos próprios e estratégicos (proximidade com o Mar e o Porto, dentre outras), 

porém integrada às diretrizes maiores do Projeto Político Pedagógico do campus. 

 Com área física hoje majoritariamente na Unidade Ponta da Praia, em breve a área será 

alocada no prédio recém-adquirido da rua Carvalho de Mendonça. No cenário de curto prazo o 

Plano Diretor de Infraestrutura delineou o chamado “Complexo Estuário” que contará com uma área 

de aproximadamente 30.000 m
2
, com perspectivas de que essa área seja junto ao atual Terminal 

Público Pesqueiro de Santos.  

 A primeira turma de egressos do Bacharelado Interdisciplinar colou grau em 2014 e a área já 

possui um programa de Pós-graduação (caráter intercampi), quesitos importantes para a constituição 

de um novo Instituto. Nesse sentido, a gestão atual do campus envidará esforços para que em 

meados de 2016 a área de Ciências do Mar se constitua como segunda Unidade Universitária, o que 

acarretará a constituição do Conselho de Campus, cujo papel hoje é desempenhado pela 

Congregação do Instituto de Saúde e Sociedade. 

 

II. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

7.1. Programas de apoio pedagógico e financeiro e Estímulos à permanência estudantil 

Buscando compreender os desafios que se apresentam para a Universidade nos dias atuais, 

a UNIFESP/ Campus Baixada Santista propõe o desenvolvimento de ações que se voltem para um 

ensino profissional inovador, que vise compreender as demandas impostas pela realidade da 

sociedade atual em constante transformação. Nesse contexto, foi criado no primeiro semestre de 
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2006, o Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), com o propósito de constituir-se como um espaço de 

acolhida ao estudante durante o período em que o mesmo realiza o curso, a contar do seu ingresso. 

O NAE é um setor responsável por executar as políticas estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis, contribuindo com as questões de permanência estudantil. A equipe é composta 

por profissionais de diversas áreas de conhecimento (psicólogo, assistente social, médico, 

enfermeira, pedagoga) trabalham coletivamente. Atualmente a maioria dos atendimentos ocorrem 

por áreas específicas, mas sempre que possível ocorrem reuniões para discussão de casos e para 

fornecer os melhores direcionamentos a contribuir com a permanência estudantil. 

Como objetivo principal o NAE tem a contribuição para a implementação de uma política 

de assistência aos estudantes, voltada para o acolhimento e para as ações que favoreçam a 

permanência dos mesmos na vida acadêmica, assim como a conclusão no curso escolhido, tendo em 

vista uma formação humana e profissional em condições de compreender e atuar numa sociedade 

em constante transformação. 

Ainda é importante destacar outros objetivos do NAE: 

 Proporcionar o acesso dos estudantes às políticas de assistência estudantil, através do 

auxílio-permanência, a partir de avaliação sócio-econômica; 

 Analisar as demandas discentes e sistematizá-las a partir da política de assistência 

estudantil e da política interna da UNIFESP; 

 Acolher os alunos ingressantes pelo vestibular ou por transferências viabilizando a sua 

integração no espaço acadêmico; 

 Desenvolver estratégias individuais e/ou coletivas que favoreçam o desenvolvimento 

psicológico, físico, acadêmico e social dos discentes; 

 Desenvolver ações que favoreçam a formação acadêmica interprofissional em 

consonância com a política pedagógica do campus; 

 Executar, acompanhar, problematizar e avaliar os programas de suporte sócio-

econômico; 

 Desenvolver um programa de acompanhamento de egressos; 

 Promover a saúde e a qualidade de vida dos estudantes do campus, a partir de ações 

preventivas e consultas clínicas. 

 

O NAE desenvolve ações para alcançar os objetivos acima mencionados. 

a) Acolhimento dos estudantes recém-ingressos nos cursos de graduação (Semana de 

Integração de Calouros). 
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b) Grupos de Escuta voltados para a compreensão do contexto acadêmico e social no qual 

se encontram inseridos os estudantes. 

c) Apoio psicológico, psicopedagógico e orientação para saúde. 

d) Levantamento das condições de saúde dos estudantes do Campus Baixada Santista. 

e) Campanhas de Vacinação, prevenção e promoção da saúde. 

f) Canal de comunicação entre a família e a Universidade. 

g) Programa de Iniciação a Gestão – BIG 

O NAE possui 6 bolsas BIG, o que garante uma quantidade maior de bolsas para o Campus 

Baixada Santista, pois cada estudante beneficiado recebe uma bolsa no valor de R$400,00. Estas 

bolsas destinam-se a projetos distintos: 

 Bolsa Cultura em Ato: Fotografia na Semana de Integração; Arte na Semana de 

Integração; Videoteca cultural. 

 Bolsa Morar no campus Baixada Santista: organização e divulgação de um cadastro de 

repúblicas estudantis com divulgação de vagas disponíveis nas repúblicas estudantis. 

 Bolsa Promoção de Saúde; 

 Bolsa de Levantamento de demandas estudantis: “Você tem fome de que?”: O objetivo 

dessa proposta é realizar um levantamento de demandas e necessidades apontadas pelos 

próprios estudantes. Organizada a partir da compreensão de que demandas são/ estão 

inter-relacionadas, a bolsa foi pensada para realizar levantamentos de informações de 

forma interseccional a partir de várias fontes (sites, bibliografia, estudantes) visando 

compreender como o quotidiano universitário se organiza a partir das demandas dos 

estudantes. 

 

h) Programa Auxílio Para Estudantes – PAPE 

Obedecendo às diretrizes traçadas pela Política de Assistência Estudantil da UNIFESP, o 

Programa de Auxílio Para Estudantes (PAPE) elege como prioridade aquelas necessidades 

consideradas básicas previstas pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES): 

alimentação, transporte, moradia e creche. 

O perfil prioritariamente atendido, em conformidade com o Plano Nacional de Assistência 

Estudantil, são estudantes oriundos da rede pública de educação básica com renda familiar per capita 

de até 1,5 salários-mínimos, sem prejuízo de demais requisitos fixados por outros critérios 

socioeconômicos desta universidade. 

Os auxílios são concedidos de acordo com as necessidades aferidas pela análise 

socioeconômica do candidato variando em cinco faixas de valor. Os critérios utilizados pela Unifesp 
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procuram atender o Artigo 5 º do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 que dispõe sobre Plano 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) com identificação da vulnerabilidade e princípio de 

análise combinada de variáveis.  

A atribuição de auxílios é feita a partir dos graus de vulnerabilidade identificados na 

população global de estudantes que atendem aos requisitos do PAPE. Ou seja, o que define o valor a 

ser concedido é a situação de vulnerabilidade apresentada pelo estudante e avaliada, de forma 

sempre global, pela equipe dos NAEs e pela Comissão de Estudo e Avaliação PAPE-PBP. 

A atribuição dos auxílios é realizada não apenas a partir da finalidade representada por 

modalidade de auxílios e sim pelas necessidades dos estudantes, pela identificação de perfis 

socioeconômicos e sua correspondente faixa de valores, conforme demonstramos a seguir: 

 Perfil I: caracteriza situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica; 

 Perfil II: caracteriza situação de alta vulnerabilidade socioeconômica; 

 Perfil III: caracteriza situação de média vulnerabilidade socioeconômica; 

 Perfil IV: caracteriza situação de baixa vulnerabilidade socioeconômica; 

 Perfil V: caracteriza situação de vulnerabilidade financeira; 

No ano de 2014 no Campus Baixada Santista foram concedidas 191 bolsa pelo Programa 

PAPE e 62 duas bolsas cumulativas PAPE +PBP. 

 

i) Programa Bolsa Permanência – PBP/MEC 

O Programa de Bolsa Permanência – PBP, instituído pela Portaria Ministerial 389/2013 é 

uma ação do Governo Federal de concessão de auxílio financeiro a estudantes matriculados em 

Instituições Federais de Ensino Superior em situação de vulnerabilidade socioeconômica e 

estudantes indígenas e quilombolas. O recurso é pago diretamente pelo MEC ao estudante de 

graduação por meio de um cartão de benefício. 

O valor da Bolsa Permanência do MEC, estabelecido pelo Ministério da Educação, 

equivale ao praticado na política federal de concessão de bolsas de iniciação científica e é 

atualmente de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Para os estudantes indígenas e quilombolas, será 

garantido um valor diferenciado, igual a pelo menos o dobro da bolsa paga aos demais estudantes, 

em razão de suas especificidades com relação à organização social de suas comunidades, condição 

geográfica, costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela Constituição Federal. 

A Bolsa Permanência concedida pelo Ministério da Educação é acumulável com outras 

modalidades de bolsas acadêmicas, a exemplo da bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) e 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação (PIBIC). 
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Poderá candidatar-se ao Programa Bolsa Permanência o estudante que cumprir, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

I – possuir renda familiar per capita não superior a um salário-mínimo e meio; 

II – estar matriculado em cursos de graduação com carga horária média superior ou igual a 

cinco horas diárias; 

III – não ultrapassar dois semestres do tempo regulamentar do curso de graduação em que 

estiver matriculado para se diplomar; 

IV – ter assinado Termo de Compromisso; 

IV – ter seu cadastro devidamente aprovado e mensalmente homologado pela instituição 

federal de ensino superior no âmbito do sistema de informação do programa. 

 

Diante das regras estabelecidas pelo Ministério da Educação, os cursos integrais da Unifesp 

do Campus Baixada Santista enquadram-se nos critérios do PBP. No ano de 2014 no Campus 

Baixada Santista foram concedidas 85 bolsa pelo Programa PBP e 62 duas bolsas cumulativas PAPE 

+PBP. 

 

j) Apoio Pedagógico 

As principais ações realizadas são: 

 Projeto Evasão – (projeto com bolsista BIG): sistematizar a evasão do campus criando 

para isso instrumentos de registro, bem como divulgar o resultado do trabalho para a 

comunidade acadêmica. A quantidade (dados) de alunos coletados e trabalhados em 

2014 foi de 421 alunos evadidos no período de 2006 a 1º outubro de 2013, 243 alunos no 

período de outubro de 2013 a 28 novembro de 2014. 

 Oficinas de Aprendizagem: criação de espaços de discussão e troca com vistas a 

proporcionar situações que favoreçam a condução dos estudos e da aprendizagem, por 

parte dos estudantes. As ações se dão a partir de oficinas e da participação espontânea 

dos interessados. São realizadas em horários alternativos (intervalo do almoço ou após 

às 17 horas). O total de estudantes envolvidos foi 79. 

 Atendimento Individualizados 

 

7.2. Organização estudantil 

Concomitantes as políticas da Universidade, o Campus Baixada Santista apoia toda e 

qualquer organização estudantil que há ou possa haver no campus, pois entende que as organizações 
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estudantis fortalecem o vínculo aluno-universidade e contribuem para um aprendizado extraclasse e 

uma maior interação entre os próprios discentes. 

Atualmente o campus possui uma Associação Atlética (A.A.A. IX de Julho), que visa a 

inserção dos estudantes de todos os cursos em atividades físicas, bem como a participação em 

campeonatos. E dois Centros Acadêmicos, CARFG (Centro Acadêmico Livre Ricardo Ferreira 

Gama) do curso de Serviço Social, e o CAN (Centro Acadêmico Nautilus) que abrange os cursos do 

Departamento de Ciências do Mar (BICT-Mar, Engenharia de Petróleo e Engenharia Ambiental). 

Além de outros tipos de organizações estudantis existentes, que tenham por finalidade representar os 

discentes. 

O Campus Baixada Santista entende também que se faz necessário a promoção de espaços 

de participação e convivência estudantil, e com isso dentro da viabilidade de infraestrutura existente, 

cede salas para as organizações (sala da Atlética e CAN) e salas de convivência para os alunos 

(espaço estudantil, sala de sensibilidades), além de espaços livres para o uso de toda a comunidade 

acadêmica. 

 

7.3. Acompanhamento dos egressos 

O acompanhamento de egressos permite avaliar os resultados do desempenho de uma 

Instituição de Ensino no processo de formação e na transformação social. A qualidade de seus 

egressos é um importante indicativo de sua qualidade e de seu compromisso com a cidadania. A 

UNIFESP possui egressos atuando nas mais diversas esferas sociais, destacando-se como 

pesquisadores de renome nacional e internacional, governantes, professores universitários, 

dirigentes e funcionários de organizações públicas e privadas, nos mais diversos Estados brasileiros 

e até em outros países. 

A relação com os egressos deve ser estimulada por meio de Programas específicos que 

tratem das questões de acompanhamento dos egressos, bem como das oportunidades de formação 

continuada. Esses Programas são de extrema importância, por possibilitar à Instituição buscar o 

significado da passagem dos egressos como estudantes da UNIFESP, realimentando a sua relação 

com o mundo do trabalho. Programas desta natureza procuram estimular a relação institucional com 

todos aqueles que concluíram algum curso na Universidade, seja em nível de graduação, residência 

ou pós-graduação (especialização, mestrado acadêmico e profissional, doutorado). 

 

a) Criação de um Programa de Apoio aos Egressos ou de uma rede social dos egressos 

Implantar um Programa de Apoio aos Egressos da UNIFESP de forma a possibilitar o 

acesso diferenciado aos serviços e oportunidades, de acordo com critérios a serem definidos. 
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A implantação de uma política de acompanhamento de egressos deve prever a criação de 

mecanismos de comunicação, enquanto canal ágil e dinâmico de formação continuada, obtenção a 

troca de informações, propiciando condições para incremento dos processos avaliativos da 

UNIFESP, assim como, a consolidação do compromisso social e acadêmico da UNIFESP no trato 

com as questões discentes e na implantação de sistemas de acompanhamento dos egressos em nível 

de graduação, residência ou pós-graduação (especialização, mestrado acadêmico e profissional, 

doutorado).  

Criar mecanismos de sensibilização da comunidade universitária e dos egressos para ações 

direcionadas a auto-avaliação institucional. 

Criar, aperfeiçoar e ampliar a relação com os egressos, por meio da institucionalização de 

um programa permanente de acompanhamento, implementando programas de monitoramento dos 

egressos para fornecer subsídios aos cursos, visando à constante atualização dos currículos perante 

as necessidades da sociedade.  

Incentivar a ampliação e participação da comunidade acadêmica em atividades culturais e 

interdisciplinares de extensão. Inserir os egressos na vida acadêmica. 

 Um importante estudo já desenvolvido pela professora Rsoana Rossit, docente de nosso 

Campus e atual coordenadora do Programa de Mestrado Ensino em Ciências da Saúde, com egresso 

das primeiras turmas dos cursos vinculados à saúde e os dados indicam grande satisfação com a 

formação recebida, inserção no mundo do trablho acadêmico e em saúde e a expectativa de que a 

perspectiva interprofissional possa ser vivida nos estágios (este é um dos nós críticos de nossa 

graduação no campus). 

 Esta pesquisa foi apresentada em Seminário no Campus, em reunião da CEG e encontro com 

a PROGRAD. O desafio é fazer desta investigação uma disparadora de um processo permanente de 

acompnhamento e monitoramento dos egresoss do Campus Baixada Santista, abrangendo saúde e 

ciências do mar. 

 

b) Criação de um Projeto de Reingresso  

Possibilitar o reingresso e diplomação para quem abandonou o curso e incentivar o 

reaproveitamento de estudos realizados, potencializando o incremento do número de egressos. 

 Conforme já descrito no tópico relativo às políticas de assitência estudantil, temos em 

desenvolvimento um estudo coordenado pela professora Yara , pedagoga do NAE, com os evadidos 

de nosso campus que muito poderá contribuir para que percursos formativos possam ser retomados e 

concluídos. A primeira fase da pesquisa já foi apresentada na CEG e na PROGRAD. 
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VIII. INFRAESTRUTURA 

 

8. 1. Infraestrutura física 

O Campus Baixada Santista funciona hoje distribuído em quatro unidades na cidade de 

Santos. A curto prazo desenvolverá suas atividades em 5 unidades. Na tabela 9 estão exibidas as 

edificações e terrenos disponibilizados para o Campus até o ano de 2015. 

 

 

Tabela 9 – Descrição das Edificações atuais do Campus Baixada Santista 

Edificações Local 
Área  

Construída 

Área do  

Terreno 

Situação Atual 

2015 

Edifício Central Rua Silva Jardim, 136/Vila Mathias 18.621 5.112 Imóvel próprio construído 

Unidade I Av. D. Ana Costa, 95/Vila Mathias 2.777 740 Convecionado PMS 

Unidade II 
Av. Alm. Saldanha da Gama, 

89/Ponta da Praia 
2.770 2.000 Alugado 

Unidade III Av. D. Ana Costa, 178/Vila Belmiro 1.143 1.047 Alugado 

Unidade Epitácio Pessoa 
R Epitácio Pessoa, 741, Ponta da 

Praia 
326 3.395 Imóvel cedido SPU 

Unidade Carvalho de 

Mendonça 
R. Carvalho de Mendonça, 144 5.231 1.046 

Imóvel próprio adquirido 

com recursos do MEC 

Unidade Silva Jardim 133 Rua Silva Jardim, 133/Vila Mathias --- 5.080 
Licitação de projeto 

executivo 

Unidade Docas R Campos Melo, 130, Vila Mathias 260 5.035 
Licitação de projeto 

executivo 

Unidade Maria Máximo 
Rua Maria Máximo, 168, Ponta da 

Praia 
993 20.682 Terreno cedido SPU 

Unidade Pedro Lessa Av. Pedro Lessa, 1680, Ponta da Praia --- 867 Terreno cedido SPU 

Unidade Maria Mário 

Covas 

R, Rep. Do Equador, s/n, Ponta da 

Praia 
--- 965 Terreno cedido SPU 

Armazém 7 Avenida Perimetral s/n 1.500 1.500 
Em negociação com a 

CODESP 

Unidade Saldanha da 

Gama 

Av. Saldanha da Gama, 44, Ponta da 

Praia 
461 --- 

Alugado para atividades 

desportivas 

 

 

A Unidade I abriga hoje os Programas de Pós Graduação Stricto Sensu: Programa de Pós 

Graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde Programa de Pós Graduação Ensino em Ciências 

da Saúde- Modalidade Profissional; e os Programas de Residências Multiprofissionais em Saúde. 

Atende, também e especialmente, demandas de sala de aula dos cursos de graduação e laboratórios 

de graduação (cursos de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e de pesquisa. Nesta 

unidade tem-se, ainda, Laboratório de Informática, Sala Coletiva de Docentes e um anfiteatro. 

A Unidade II do campus Baixada Santista da Unifesp abrange, privilegiadamente, as 

atividades vinculadas à área de Ciências do Mar,  envolvendo o Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia do Mar, a Secretaria de Graduação para atender as demandas desse curso, a 
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Biblioteca e o Departamento de Ciências do Mar. Desenvolvem-se, também, atividades relativas ao 

Curso de Educação Física dada sua proximidade com o Clube Saldanha da Gama (espaço alugado 

para atividades do referido curso). Tem-se, também, um anfiteatro com capcidade para 100 pessoas. 

A Unidade III concentra a Diretoria Administrativa e as  Divisões de Gestão de Materiais, 

Setor de Protocolo e Controladoria. Também estão inseridos nesta unidade, o Serviço Escola de 

Psicologia, o projeto CECANE e quatro laboratórios de pesquisa. 

No Edifício Central, inaugurado em 2012, encontram-se: Direção do Campus, Secretaria 

Universitária, Biblioteca,  Laboratórios de Graduação e de Pesquisa, Setor de Comunicação; Núcleo 

de Apoio Estudantil (NAE), sala de video conferência, sala de defesa de dissertações e teses, 

laboratórios de informática, departamentos, Coordenações de Curso, Comissão de Estágio, Câmara 

de Extensão, Departamento de Tecnologia da Informação, Setor de Recursos Humanos, as Divisões 

Administrativas de Serviços e Infraestrutura, Salas/espaços docentes e 21 Salas de Aula. Em nossa 

unidade própria concentram-se as aulas dos cursos de graduação da saúde e neste ano, abriga 

também os Cursos de Engenharia de Petróleo e Engenharia Ambiental. 

 

a) Salas de aula 

O Campus Baixada Santista dispõe de 32 salas de aula distribuídas em três das unidades, 

sendo 21 salas no Edifício Central, 4 salas na Unidade I e 7 salas na Unidade II. 

A distribuição dos usos das salas evidencia um nó crítico estrutural: (1) há uma 

sobrecarga de atividades nos períodos matutino e vespertino no Edificio Central e Unidade I, no 

período vespertino e noturno na Unidade II; (2) há ociosidade nas sals de aula no períoodo noturno 

no Edificio Central e Unidade I. 

Agrega-se, ainda, a demanda por salas de tamanhos diferentes e que possibilitem diferentes 

configurações e arranjos espaciais. 

 

b) Laboratórios: 

Os laboratórios de graduação do Campus Baixada Santista totalizam 29 espaços, 

distribuídos nas quatro unidades da seguinte forma: 12 laboratórios no Edifício Central, 10 

laboratórios na Unidade I,  5 laboratórios na Unidade II e 2 laboratórios na Unidade III. 

Identifica-se, ainda, uma defasagem entre as necessidades e a efetiva implantação de 

laboratórios de graduação vinculados à área das Ciências do Mar. 

Os laboratórios de pesquisa contabilizam um total de 73 laboratórios distribuídos conforme 

a Tabela 10. 
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Tabela 10 – Distribuição dos laboratórios de pesquisa por tipo e localização 

Tipo de pesquisa 
Localização 

Edifício Central Unidade I Unidade II Unidade III 

Pesquisa não experimental 14 15 1 6 

Pesquisa experimental multi 22 3 2 --- 

Pesquisa experimental (uso comum) 7 1 2 --- 

 

 

c) Instalações administrativas: 

A Direção Administrativa e suas Divisões concentram sua localização na unidade III e no 

Edifcio Central, garantindo-se salas coletivas por setores e espaços para reunião na Unidade III. 

Em todas as nossas unidades há espaços destinados para os trabalhadores terceirizados, 

demandando ampliação e melhor adequação. 

 

d) Salas docentes: 

O Campus Baixada Santista dispõe de 76 salas docentes, sendo que duas delas são salas 

coletivas. As salas são distribuídas entre as unidades da seguinte forma: 63 no Edifício Central, uma 

na Unidade I e 12 na Unidade II. 

 

f) Salas de coordenadores e chefias de departamentos: 

As salas para coordenações e chefias de deaprtamentos do Campus Baixada Santista estão 

dispostas entre as unidades da seguinte forma: 9 no Edifício Central, 3 na Unidade I e uma na 

Unidade II, totalizando 13 salas. 

 

g) Recursos de informática: 

O Campus Baixada Santista dispões dos seguintes recursos de informática: 

 Computadores no laboratório de informática: 132 (sendo 75 no Edifício Central, 12 na 

Unidade I e 50 na Unidade II); 

 Computadores na biblioteca: 15 (sendo 14 no Edifício Central e 1  na Unidade II). 

A relação de equipamentos por aluno é de 11,5. 

 

h) Descrição de inovações tecnológicas significativas: 

 Substituição dos servidores de Roteamento da Unidade II e Edifício Central 

 Substituição do servidor de domínio do Edifício Central 
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 Sistemas do Mestrado Acadêmico, Profissional, Restaurante, Reservas de Sala 

Online. 

 Novo Portal Unifesp 

 Instalação de um novo link da RNP no Edifício Central 

 

i) Recursos tecnológicos e audiovisual: 

 Projetores: 42 (25 no Edifício Central, 6 na Unidade I e 11 na Unidade II); 

 Equipamento de som: 3 (um nas Unidades I, II e Edificio Central); 

 Equipamento de som ambiente: todas as salas de aulas e os dois anfiteatros possuem 

recursos de som ambiente. 

 

7.2. Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a portadores 

de necessidades especiais (Decreto nº 5.296/04 e Decreto nº 5.773/06). 

O Edifício Central dispõe dos seguintes recursos de acessibilidade: 

 Rampa de acesso para cadeirantes do nível da rua para o térreo do edifício; 

 Piso tátil em todos os pavimentos (do térreo ao terceiro andar); 

 Portas dos sanitários e de algumas salas com identificação em braile; 

 Elevador para atender pessoas portadoras de necessidades especiais, que atende do 

estacionamento no subsolo ao terceiro pavimento e uma plataforma, destinada a 

cadeirantes, que atende do térreo ao primeiro pavimento; 

 O térreo e o primeiro pavimento dispõem de sanitários masculino e feminino acessíveis 

destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 No segundo pavimento estes banheiros acessíveis são disponibilizados no bloco A e no 

bloco B e no terceiro pavimento os vasos sanitários para deficientes encontram-se dentro 

dos banheiros coletivos; 

 O estacionamento possui vagas destinadas portadores de necessidades especiais e idosos 

conforme exigência da legislação vigente. 

Na Unidade I o edifício dispõe de acesso em nível pois sua entrada está nivelada com a rua, 

elevador para transporte de pessoas do térreo ao quinto pavimento e no piso térreo possui um 

banheiro unissex acessível para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida 

Já a Unidade II possui rampa de acesso do nível da rua para o térreo, banheiro unissex acessível para 

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida nos pavimentos térreo e primeiro andar 

e elevador que atende do térreo ao segundo andar. 
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VIII. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

8.1. Procedimentos de auto-avaliação institucional em conformidade com a Lei nº 

10.861/2004 (SINAES) 

A UNIFESP coaduna com os princípios estabelecidos pela lei 10.861, de 14 de abril de 

2004, que cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) como um marco 

regulatório na avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES).  

Alicerçado em 3 grandes modalidades – Avaliação das IES (autoavaliação e avaliação 

externa), Avaliação dos Cursos de Graduação (por Comissões externas) e Avaliação do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), o SIANES proporciona a oportunidade do 

autoconhecimento Institucional, inclusive como instrumento de gestão e de política acadêmica, 

possibilita transparência e favorece a devolutiva à sociedade sobre o desempenho das políticas 

educacionais, de ciência e tecnologia. 

Sem dúvida, a dimensão da autoavaliação tem centralidade nos anseios da Universidade em 

se conhecer e reconhecer, em traçar metas e corrigir rumos. Nesse sentido e de acordo com o 

disposto no art. 11 da Lei 10.860, cada instituição deve constituir uma Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), com as funções de coordenar e articular os processos internos de avaliação e 

disponibilizar informações que alimentem o sistema global do SINAES. 

Nesse contexto a CPA da UNIFESP foi criada em julho de 2004, contando com a 

participação de representantes das diferentes categorias docentes, das pró-reitorias e, a partir de 

2006, com representação dos novos campi que foram constituídos ao longo do processo de expansão 

da Universidade. Além da CPA, foi constituída a Coordenadoria de Avaliação, em nível da Pró-

reitoria de Graduação, visando coordenar as ações de avaliação no âmbito das atividades de 

graduação. Essa Coordenadoria, por sua vez, organizou a implementação das chamadas Comissões 

Locais de Avaliação em nível dos campi, com o propósito de se constituir uma rede de ações 

propositivas e avaliativas para a graduação. 

No âmbito da graduação, a UNIFESP lançou mão de instrumentos diversos de avaliação em 

nível central (Pró-reitoria) e nos seus diferentes campi. Em nível central um dos instrumentos se 

constitui na “Avaliação dos Cursos” através de questionário aplicado aos formandos na perspectiva 

de levantar os pontos fortes e fracos dos cursos. Outro instrumento se refere à “Avaliação de 

Unidades Curriculares (Ucs)”, através de questionário aplicado aos estudantes em curso, com o 

objetivo de avaliar as diferentes disciplinas e Módulos cursados pelos estudantes. Um terceiro 

instrumento se configurou na chamada “Prova do Progresso”, já aplicada ao curso de medicina 
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desde o ano de 1997 e com adesão para vários cursos a partir de 2007. Tem por objetivo avaliar o 

desempenho cognitivo dos estudantes durante o curso e também o próprio curso.  

Além das avaliações de desempenho, outros instrumentos – a saber: “Ações afirmativas” e 

“Avaliação do perfil dos ingressantes” - potencializam o conhecimento da Instituição a respeito do 

seu público-alvo da graduação.  

Com relação à graduação do campus Baixada Santista, este tem acompanhado e aderido, 

total ou parcialmente, às proposições das avaliações postuladas em nível central, mas também tem 

vivido experiências internas constantes de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. O 

campus, com seus 10 anos de existência, é rico em estratégias de avaliação, com destaque para 

avaliações de final dos Módulos, avaliação dos egressos e avaliações do Projeto Político 

Pedagógico, que se mostra diferenciado e desafiador. 

Como perspectivas institucionais para o próximo quinquênio está a reestruturação da CPA, 

processo deflagrado no final de 2013 com a nomeação de uma Comissão pró-tempore, instituída a 

fim de construir um Regimento para a CPA, além de implantar subcomissões nos diferentes campi, 

reformar o site da Comissão e alocá-la num espaço físico compatível com suas atividades e grau de 

complexidade. Para dar subsídios à reestruturação da CPA, a Universidade promoveu, em maio de 

2014, um Seminário sobre Avaliação Institucional com a presença de membros de CPAs de outras 

instituições, numa troca de experiências e ideias. 

Um novo Regimento para a CPA foi aprovado pelo Conselho Universitário em agosto de 

2014, prevendo mudanças significativas – dentro da autonomia preconizada para as CPAs – na 

composição e na articulação inter-campi. 

As mudanças favorecem uma maior mobilização para questões da avaliação atinentes às 

demais atividades da Universidade (pesquisa, extensão, gestão, dentre outras), além da articulação 

com as realidades vividas nos demais campi da Unifesp, que passarão a constituir suas Sub-

Comissões de Avaliação, capilarizando os processos avaliativos e fornecendo aporte de dados aos 

relatórios institucionais. No campus Baixada Santista, a Congregação do Instituto de Saúde e 

Sociedade deliberará sobre a montagem de sua Sub-Comissão ainda em 2015, dando início aos 

trabalhos em articulação com a CPA central e com a Comissão Local de Avaliação, implementada 

como política da Pró-reitoria de Graduação. 

Portanto, observa-se que a Avaliação Institucional na Unifesp tende a ganhar fôlego no 

próximo quinquênio do PDI, ampliando seu foco, sua transparência e propiciando participação 

ampliada da comunidade no processo avaliativo. Objetivos centrais desse processo serão o de dar 

maior visibilidade à CPA e seus processos, com conscientização de sua importância estratégica, e 
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garantir acesso à comunidade sobre os resultados aferidos pelas diferentes avaliações, visto o 

compromisso desses atores com o desenvolvimento institucional pleno. 

 

IX. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

9.1. Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de 

expansão previstos no PDI: 

 

A) Estratégia de Gestão econômico Financeira: 

A gestão dos recursos orçamentários para custeio leva em consideração as prioridades 

elencadas pela comunidade acadêmica. 

Face às restrições orçamentárias atuais, o Campus rescindiu e reduziu contratos com 

prestadores de serviço. Também adota medidas de economia em várias frentes para tentar adequar-

se a uma nova realidade econômico financeira do país. Neste sentido, tem particiapdo ativamente de 

todos os esforços e construção de estratégias de enfrentamento liderados pela Reitoria da Unifesp, 

buscando não somente responder, com responsabilidade, às exigências federais, mas também 

porduzir estudos e parâmetros apra a busca de recursos junto ao Ministérios.  

 

B) Planos de Investimento: 

Aquisição de imóvel (Rua Carvalho de Mendonça, Santos) com cerca de 6.000 m² - R$ 

13.500.000,00. (efetivada compra, com a primeira parcela ainda não completa) 

Adequação do imóvel (Rua Carvalho de Mendonça, Santos) e implantação dos 

Laboratórios de Engenharia (Terreno da Av Maria Máximo) – estimativa R$ 1.000000,00 

Construção do Bloco 3 (com cerca de 35.000 m²)- estimativa preliminar R$ 100.000.000,00 

(inicio do processo licitatório do projeto executivo) 

Construção dos Prédios do IMar - estimativa preliminar R$ 80.000.000,00 (compões o 

Plnao Diretor de Infraestrutura, cenário de curto prazo) 

 

C) Previsão Orçamentária 2015 e cronograma de execução: 

A estimativa de receita para custeio em 2015: R$ 7.800.000,00. 

 Considerando o ajsutte fiscal e o contigenciamento de recursos, não é possível construir 

um cronograma de execução. 
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7.3. Cronograma de expansão da infra-estrutura para o período de vigência do PDI. 

 

 A construção do Plano Diretor de Infra-estrutura (PDInfra), recém-aprovado na Congregação 

do Instituto de Saúde e Sociedade, planejou e projetou cenários imediatos, de curto prazo (5 anos), 

médio prazo (10 anos) e longo prazo (20 anos). Dentro de cada cenário foram projetadas demandas e 

necessidades atendendo aos seus níveis de complexidade, urgência e emergência. 

 Destacamos abaixo as principais projeções de cenário imediato e de curto prazo, que 

transcorrerão no período do PDI: 

 

- Projeções de cenário imediato (até primeiro semestre de 2016):   

 Nesse cenário está incluída a ocupação do imóvel da rua Carvalho de Mendonça, feitas todas 

as adequações necessárias para a transferência das atividades da área de Ciências do Mar 

(Departamento de Ciências do Mar e Cursos de Graduação e Pós-graduação). As atividades 

referentes aos laboratórios dos Cursos de Engenharia estão sendo planejados, nesse cenário, para o 

galpão situado no terreno da Rua Maria Máximo no. 168, na Ponta da Praia. 

 Também está prevista e em fase adiantada de encaminhamento a licitação do projeto 

executivo das obras a serem realizadas nos terrenos da rua Silva Jardim no. 133 e terreno do Colégio 

DOCAS, na Rua Campos Melo, ambos configurando o até então chamado “Bloco III”. 

 Além disso, serão concluídos os estudos referentes à Moradia Estudantil, cujo Termo de 

Referência encontra-se em fase final de preparação, afim de que seja incluído o projeto da Baixada 

Santista, que prevê a instalação da Moradia no terreno da Av. Epitácio Pessoa no. 741, já no 

próximo Edital de contratação da empresa que confeccionará o projeto executivo da obra. 

 

- Projeções de cenário de curto prazo (5 anos):  

 Nesse cenário estão incluídas as construções referentes aos edifícios do “Bloco III”, sendo o 

edifício do terreno Silva Jardim 133 destinado a abrigar atividades desportivas e os edifícios 

destinados ao terreno do Colégio Docas projetados para abrigarem Biblioteca, Serviço Escola 

Integrado, laboratórios das áreas de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, além de 

anfiteatro. 

 Também estão inseridos nesse cenário a licitação dos projetos executivos e início das obras 

do Complexo Estuário, que poderá ser viabilizado no Terreno da Rua Maria Máximo e terrenos 

adjacentes (situados às ruas República do Equador e Av. Mário Covas), já pertencentes à UNIFESP, 

ou ainda no Terminal Público Pesqueiro (TPPS), que depende ainda de uma negociação junto à 

Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e o poder municipal santista. 
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 Nesse período também está prevista construção da Moradia Estudantil (Av. Epitácio Pessoa, 

741), com aproximadamente 300 vagas.  

 


