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Biológicas 

 
 

No dia 25 de Outubro de 2013, de 10:30h a 12:30hs, foi realizada, Assembleia 
aberta dos docentes do Departamento de Ciências Biológicas (DCB), no anfiteatro da 
unidade José Alencar, com pauta : Momento político do Campus Diadema.  

Foi presidida pela Chefe de Departamento, Profa Karina Bortoluci, e participaram 
18 docentes do DCB (28,5% dos docentes), a aluna Milena Trevisan, representante 
discente do DCB, e a Prof. Adriana Karla Amorim, Chefe do Departamento de Ciências 
Exatas e da Terra. 

Iniciou-se a assembleia esclarecendo que a mesma é de cunho político, não 
deliberativa, no entanto, marca uma posição política dos participantes. 

A seguir foi apresentado um breve histórico da assembleia do dia 14/10/2013 
organizada pela Adunifesp e da reunião extraordinária da Congregação do ICAQF, do 
dia 18/10/2013. Posteriormente foi feita uma análise detalhada dos documentos 
encaminhados pela Reitoria da UNIFESP, na semana seguinte a esses eventos. 

Os participantes debateram intensamente a situação atual do campus, dando 
opiniões, fazendo comentários e encaminhando questionamentos.  

Alguns pontos foram destacados pelos docentes para caracterizar a “Crise de 
confiança na Instituição Campus Diadema”.   
 

A- A Direção do Campus não vem fornecendo informações claras sobre os 
processos em andamento no Campus. 

B- Criação de inúmeras Comissões que trabalham para suprir as deficiências 
administrativas.  

C- Foram detectadas irregularidades em contratos de serviço emitidos pelo 
Campus, como exemplo, o contrato de serviços dos bombeiros, cujos trabalhos 
foram iniciados sem a assinatura e aprovação da Reitoria.  

D- A Diretoria afirma que não tem a sua assinatura nos processo em andamento do 
Campus. 

E- A Congregação não tem participação nas decisões importantes do Campus, 
como avaliação de contratos e participação nas discussões do orçamento do 
mesmo, pois a Diretoria não leva informações claras e detalhadas para esta 
instância. como estabelecido no Estatuto e Regimento geral da UNIFESP: 
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Por fim, foi encaminhada a questão para votação:  

Consideram que o modelo de gestão atual da Diretoria Acadêmica está 
esgotado? 

A votação foi unânime, todos os presentes responderam: SIM 
 

Portanto, a Assembléia teve como indicativo político o esgotamento da atual 
gestão da Diretoria do Campus, a qual será levada para a Congregação do Campus e 
CONSU da UNIFESP. 
 

Decidiu-se, por fim, que é imprescindível dar continuidade às discussões do 
momento político do Campus, com o intuito de formar uma massa crítica composta por 
toda a comunidade da UNIFESP DIADEMA, pois é anseio de todos poder fazer parte 
de um campus onde se “ respire Universidade”. Para tanto a chefia do DCB e DECT, 
em conjunto, convocarão docentes, técnicos administrativos em educação e discentes 
do Campus para participar de nova assembleia aberta, no dia 6/11/2013. 


