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Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dez horas e trinta

6

minutos no Edifício Central, do Campus Baixada Santista, localizado na rua Silva Jardim

7

136, na cidade de Santos-SP, reuniram-se os Professores Doutores membros da Câmara

8

de Ensino de Graduação cujas assinaturas constam na lista de presença: Alexandre

9

Barbosa Pereira, Andrea Perosa Saigh Jurdi, Carla Bertuol, Daniel Henrique Bandoni,

10

Fernando Sfair Kinker, Flavia de Oliveira, João Paulo Botero, Juarez P. Furtado, Márcia

11

Regina Nagaoka, Maria Fernanda Frutuoso, Patrícia Rios Poletto, Rogério Cruz de

12

Oliveira, Rosilda Mendes, Sylvia Helena Batista, Sonia Regina Nozabielli, Viviane

13

Maximino e as representantes discentes Agatha Amaral Iglesias, Juliana de Menezes

14

Cardoso, Mariana F. da S. Santos, Marina Wanderico Santos. A coordenadora Patrícia

15

Poletto deu início à reunião. Ausência Justificada: Tânia Maria R. G. Diniz. Informes:

16

Profa. Viviane informou sobre o Pet Saúde GraduaSus sendo o programa por curso, com

17

até quatro docentes para cada curso e com recurso de bolsas. Haverá dia nove de

18

outubro uma reunião para maiores esclarecimentos e informada por e-mail. Prof. Odair

19

informou que a Atlética promoverá palestras no período noturno compondo a Semana dos

20

Esportes com participação de todos os cursos. A Atlética solicita a possibilidade de

21

negociação de abono de faltas entre os alunos participantes e os docentes dos módulos.

22

Haverá lista de presença e emissão de certificado. 1. - Aprovação das Atas de agosto

23

e setembro 2015- Atas aprovadas por unanimidade pela Câmara. 2. Novo arranjo das

24

Ucs do eixo biológico na revisão do PPP. Antes da apresentação da proposta pelo eixo

25

biológico, a coordenadora da Câmara, profa. Patrícia Poletto pediu a palavra que segue
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transcrita como por ela solicitado: “Nós fizemos nesse processo sete reuniões para

27

chegar nessa proposta final, considerando reuniões entre coordenadores de curso, eixo, o

28

grupo todo do eixo biológico. A justificativa para toda essa trajetória de reuniões vai ser

29

apresentada para que a gente possa compreender o refinamento das propostas, mas eu

30

quero que fique registrado que durante este processo quando a gente se deparou com a

31

incompatibilidade que havia em relação a distribuição que havia sido proposta pelo eixo

32

biológico com a relação a Fisioterapia, Educação Física e Terapia Ocupacional, que a

33

gente tinha um choque com os módulos do estudo do movimento humano e isso disparou

34

todo esse processo de discussão de novas negociações eu acho que a gente assume, os

35

três cursos, os três coordenadores, a gente não conseguiu antecipar isso lá, no fim das

36

oficinas em julho, a gente só conseguiu identificar essa questão no início de agosto e aí

37

iniciamos todo esse processo para tentar fazer este equacionamento. Quando nós

38

identificamos esse processo e que, diretamente envolvidas nessa trajetória de novas

39

negociações estariam os cursos de fisioterapia e terapia ocupacional em que somos eu e

40

Andrea as coordenadoras desses cursos e coordenadoras dessa câmara, nós nos

41

reunimos e claramente identificamos se poderia haver um conflito de interesses nessa

42

negociação e que não gostaríamos que as coisas se misturassem então fomos recorrer a

43

direção do campus para que ela intermediasse essa negociação de forma que ela fosse o

44

mais neutra possível dentro deste processo. Essa é a forma de trabalhar que tanto eu

45

como Andrea assumimos em todo processo de coordenação de nossos cursos no âmbito

46

de ser o mais democrático possível e ouvir todas as pessoas sem passar por cima de

47

ninguém e tratar todos como iguais, nunca por afinidades ou por amizades, então

48

solicitamos essa intermediação. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, nós estamos
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sendo acusadas, é claro que veladamente, porque se fosse claramente o processo se

50

daria de outra maneira, de abuso de poder. Eu não compreendo que nem eu nem Andrea

51

tenhamos abusado de poder na coordenação da câmara de graduação e queria muito

52

claramente, de forma muito tranquila e honesta, que aqueles que acham que isso

53

aconteceu, ou que está acontecendo, por favor verbalizem para esta câmara, e se os

54

membros dessa câmara tem essa compreensão, renunciamos no mesmo momento, não

55

há problema algum quanto a isso. Quando nós assumimos foi com o propósito de fazer a

56

gestão do projeto político pedagógico para o campus, a prioridade é o projeto político

57

pedagógico do campus, sempre vai ser ele, nunca nós vamos colocar a frente disso os

58

nossos cursos, porque não é o papel que uma coordenação de uma câmara tem que

59

assumir. Então eu quero que isso fique registrado e transcrito na integra na ata.” Em

60

seguida, Profa. Rosilda solicitou os nomes dos docentes no 3º, 4º, 5º e 6º termos do eixo

61

Trabalho em Saúde para inserção nos planos de ensino. Profa. Márcia apresentou a

62

semana padrão do eixo biológico como ela está hoje (2015), como ficou após a realização

63

das oficinas e a contraproposta dos módulos do eixo nos cursos após solicitação dos

64

coordenadores dos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional

65

possibilitando a graduação dos alunos nos módulos do Movimento Humano/Cinesioligia

66

no período de integralização. Prof. Daniel repassou a posição da comissão de curso de

67

Nutrição que optou por não analisar a contraproposta apresentada e a comissão de curso

68

entende que não se deve reabrir a negociação visto que dia oito de julho foi realizada uma

69

Ceg e foi aprovado o produto das oficinas sobre a matriz e que se não havia

70

concordância, não deveria então ser aprovada. Lembrou da inserção do módulo de FBA

71

no 5º termo do curso de Nutrição mesmo trazendo prejuízos na grade curricular. Lembrou
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que a matriz foi aprovada na comissão de curso de agosto com as propostas das oficinas

73

e que o retorno das discussões deslegitima as instâncias. O curso de nutrição solicita que

74

seja considerada a decisão tomada em julho nesta câmara. Os professores Rogério,

75

Patrícia e Andrea, reforçam que a solicitação para nova revisão da distribuição dos

76

módulos do eixo biológico pois ao se deslocar o módulo do aparelho locomotor para o 3o

77

termo o impacto para ministrar os conteúdos de uma área que são essenciais para esses

78

três cursos, o movimento humano, em semestres posteriores inviabilizaria a formação dos

79

alunos dos cursos de Educação Física e Terapia Ocupacional e dificultaria a formação do

80

curso de Fisioterapia, e este impacto somente foi identificado em agosto de 2015 no

81

momento de composição das novas matrizes curriculares desses três cursos. Depois de

82

longo debate, houve votação sobre “Votação da proposta apresentada pelo eixo biológico

83

nesta reunião”: favoráveis (6), contrários (3) e abstenções (6). A segunda votação do dia

84

foi então “Aprovar a contraproposta revisada e apresentada pelo eixo biológico tendo

85

como ressalva que o MTS1 (ou IMTS) para psicologia será eletiva”: favoráveis (10),

86

contrários (1),

87

Necessidade de reativação da comissão local de avaliação do campus e a ida da

88

coordenação da CEG e da Direção de Campus à comissão de curso de Nutrição para

89

esclarecimentos sobre o processo de redistribuição e revisão do eixo biológico. Para

90

constar, eu Zilmara de Souza Dantas, lavrei esta ata, a qual foi revisada e assinada por

91

todos os membros da Câmara de Ensino de Graduação, atestando ciência ao teor da

92

mesma.

abstenções (5).

Ainda

foram decididos dois encaminhamentos:

93
94
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Zilmara de Souza Dantas
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Secretária Executiva
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Membros Presentes
Coordenadora
Profa. Dra. Patrícia Rios Poletto
Prof. Dr.Alexandre Barbosa Pereira
Profa. Dra.Andrea Perosa Saigh Jurdi
Profa. Dra. Carla Bertuol
Prof. Dr. Daniel Henrique Bandoni
Prof. Dr. Fernando Sfair Kinker
Prof. Dr. Flavia de Oliveira
Prof. Dr. Joao Paulo Botero,
Prof. Dr. Juarez P. Furtado
Profa. Dra. Márcia Regina Nagaoka
Profa. Dra. Maria Fernanda Frutuoso
Prof. Dr. Rogério Cruz de Oliveira
Profa. Dra. Rosilda Mendes
Profa. Dra. Sylvia Helena Batista
Profa. Dra. Sonia Regina Nozabielli
Profa. Dra. Viviane Maximino

Representante discente
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Agatha Amaral Iglesias
Juliana de Menezes Cardoso
Mariana da S. Santos
Marina Wanderico Santos
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