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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 06.12.2013 2 

Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às dez horas, realizou-se, na sala 1 da 3 

instituição, localizada à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, a 4 

Décima Primeira Reunião Ordinária 2013 da Congregação UNIFESP, campus Osasco. Participaram 5 

o diretor acadêmico, Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto, que presidiu a sessão; a vice-diretora 6 

acadêmica, Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari; os coordenadores de curso de graduação: Prof. 7 

Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, Profa. Dra. Márcia Azevedo de Carvalho e a Profa. 8 

Dra. Edilene Santana Santos; o Prof. Dr. Flávio Rocha de Oliveira, vice-coordenador de Relações 9 

Internacionais e o Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira, representando o Eixo Comum; os 10 

representantes docentes: Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras 11 

Pinochet, Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos e a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic; a Sra. 12 

Crystian G. Raviani, representante dos servidores e o representante da biblioteca, Sr. Andreas Leber. 13 

Também participou como representante da Diretoria Administrativa, o Sr. João Marcelino Subires. 14 

O Prof. Dr. Murilo Leal inaugurou a sessão justificando as ausências da Sra. Emília Tiemi 15 

Shinkawa e do Prof. Dr. Salvador Schalvezon e convidou o Prof. Mauri para iniciar os informes. 16 

Com a palavra, o representante do Eixo Comum deu conta sobre o andamento do Projeto de 17 

Necessidades do campus de Quitaúna. Informou que estava muito satisfeito com o trabalho 18 

realizado, pois a única coisa que ainda faltava incluir era a ampliação de área solicitada pela 19 

Atlética. Esclareceu que a primeira parte do trabalho estava quase finalizada e que a área a ser 20 

construída estava em torno de 14.000 m2, o que estava sendo considerado muito confortável, apesar 21 

de estar abaixo dos 15.000 m2. Retomando a palavra, o Prof. Murilo cumprimentou a todos pelo 22 

excelente trabalho, o qual, divulgou, seria encaminhado à Pró-Reitoria de Planejamento que iria 23 

elaborar uma proposta de planta com a distribuição das áreas e, posteriormente, tornar pública a 24 

proposta. Em seguida, iniciou os informes da Diretoria Administrativa comunicando: (a) que o 25 

pregão de 29/novembro para o Restaurante Universitário apontara como vencedora uma empresa 26 

de Manaus, cuja experiência com fornecimento de refeições conferia segurança e esperava-se uma 27 

melhora considerável no serviço oferecido pelo campus Osasco. Esclareceu que os problemas 28 

enfrentados com a empresa atual serviram de experiência para elaboração de um edital mais 29 

preciso, na tentativa de se evitar o descumprimento de cláusulas ou quaisquer outras falhas que 30 

pudessem gerar descontentamento. As expectativas eram, pois, muito boas. Comentou, ainda, (b) 31 

que já havia sido aberta uma Ordem de Serviço para dar conta das rachaduras apontadas no laudo 32 

técnico e que a empresa prestadora desse serviço já estava contratada. Informou, também, (c) que a 33 

empresa Marítima havia sido contratada para oferecer seguro predial e (d) que, em breve, seriam 34 

disponibilizados links para internet com 100 mega e que seria instalado um roteador para viabilizar 35 

wi-fi. Enfatizou (d) que o acesso à informação ganharia velocidade, pois seria alterado dos 6 mega 36 

atuais para 100 mega. Por último, informou (e) que estava pronta a licitação para o segundo lote de 37 

livros estrangeiros, que seriam entregues parcialmente devido à limitação dos recursos. Nesse 38 
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momento, o Prof. Zorzenon pediu licença para informar sobre um seminário sobre Autonomia nas 39 

Universidades Federais que seria realizado na reitoria em 12/dezembro seguinte, das 10h às 13h. 40 

Explicou que essa atividade era promovida pela Andifes e Adunifesp e contaria com a presença de 41 

Luiz Henrique Schuch, vice-presidente da Andes-SN e do Prof. Dr. Otaviano Augusto Marcondes 42 

Helene, professor da USP e ex-presidente do INEP. Retomando a palavra, o Prof. Murilo informou 43 

que havia encaminhado por correio eletrônico um pré-projeto de autonomia universitária, cuja 44 

importância se justifica, dentre outros, por garantir orçamento para as instituições de ensino 45 

superior. A pedido do Prof. Mauri, o presidente consultou os membros sobre a possibilidade de 46 

antecipação do item 7 da pauta, que não requeria discussão, tratando-se apenas de uma breve 47 

apresentação de resultados. Aprovada a inversão da pauta, o Prof. Murilo concedeu a palavra ao 48 

Prof. Mauri, que tratou do ponto (7) Resultado final do FINEP e descrição dos recursos a serem 49 

recebidos – O Prof. Mauri destacou os projetos aprovados no FINEP e divulgou que os recursos 50 

destinados à UNIFESP eram da ordem de R$ 9 milhões, o que conferia a nós a 13ª posição, entre as 51 

88 instituições agraciadas. Mencionou que a instituição que ocupara o primeiro lugar receberia R$ 52 

12,5 milhões. Passou, então, a descrever o projeto MQuant - Sistema Integrado de Análises 53 

Quantitativas, Finanças Computacionais, Ciências Sociais Aplicadas e Estudos Metropolitanos. 54 

Agradeceu à vice-diretora acadêmica pelo papel fundamental para a aprovação do projeto e 55 

apresentou rapidamente as características de cada software que será adquirido com a verba e 56 

comunicou que seriam compradas 2 estações de trabalho com 6 computadores mais potentes. 57 

Compartilhou que esses recursos e equipamentos garantiriam a excelência do projeto. Foi 58 

cumprimentado por todos e solicitado a enviar aos colegas uma descrição sucinta das características 59 

do projeto para facilitar e enriquecer a inserção de dados para pedido de reconhecimento dos cursos 60 

que estavam em andamento. Com a palavra, o Prof. Murilo parabenizou o resultado e prosseguiu 61 

com a ordem do dia: (1) Candidatura do campus Osasco para a instalação do curso de Direito 62 

na UNIFESP – O Prof. Murilo relembrou que a gestão anterior da reitoria já havia deixado 63 

encaminhada a discussão sobre o interesse da UNIFESP em ter um curso de Direito. Complementou 64 

que a gestão atual reabrira informalmente o debate que no CONSU, além do campus Osasco, outros 65 

campi haviam manifestado interesse em abrigar o curso, porém, não avançaram suas candidaturas. 66 

A Prefeitura de Osasco, no entanto, protocolou ofício declarando interesse do município em que o 67 

campus oferecesse um curso de Direito. Portanto, o campus Osasco deveria ter sua posição 68 

definida, pois, a qualquer momento a reitoria poderia querer tomar a decisão. Assim, esclareceu que 69 

a candidatura pressupunha uma série de questões e que estas deveriam ser consideradas pela 70 

Congregação antes da tomada dessa decisão. Discorreu-se sobre aspectos e desdobramentos dessa 71 

candidatura: os prazos, se o curso integraria a EPPEN ou seria formada uma nova escola, detalhes 72 

da instalação e a necessidade de criação de uma comissão para tratar do assunto. Ao final do debate, 73 

o presidente colocou em votação e a apresentação da candidatura do campus Osasco para abrigar o 74 

curso de Direito da UNIFESP foi aprovada por unanimidade. O Prof. Murilo cumprimentou a 75 

Congregação pela sábia decisão e declarou que a reitoria seria informada, inclusive das condições 76 

essenciais para isso. Ficou acordado que a candidatura seria apresentada com todo o cuidado, 77 
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deixando claro que seriam necessários muitos investimentos, monetários e humanos. No entanto, 78 

decidiu-se que os fatores condicionantes seriam detalhados posteriormente para não fragilizar a 79 

candidatura logo em sua apresentação. Para isso, foi deliberado que um esboço da apresentação da 80 

candidatura de Osasco seria submetida à aprovação da Congregação; (2) Reforma do Restaurante 81 

Universitário – O Prof. Murilo convida o Sr. João Subires a apresentar as duas propostas de 82 

reforma do restaurante: Proposta I, 88 novos lugares, prevendo reforma e compra de pré-fabricados 83 

para acomodar o almoxarifado, cuja área atual seria incorporada pelo restaurante; e, Proposta II, 84 84 

novos lugares, prevendo reforma de proporções menores. As várias questões levantadas pelos 85 

membros, que ficaram sem resposta,  e as diversas sugestões apresentadas durante o debate e que 86 

requeriam maior estudo, determinaram que não havia, naquele momento, condições para tomada de 87 

decisão. Assim, o presidente encerrou as discussões e ficou decidido  que a Diretoria Administrativa 88 

apresentaria propostas completas viabilizando a escolha; (3) Mudança de nome da EPPEN  -  89 

Ficou acordado que o assunto seria discutido em fevereiro do ano seguinte; (4) Calendário de 90 

Reuniões da Congregação – O calendário foi aprovado; (5) Homologação dos regulamentos do 91 

NDE dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Relações Internacionais e Portaria de 92 

nomeação dos membros  dos NDEs  -  Apresentados os documentos, foi debatido sobre a 93 

participação de um docente do Eixo Comum em cada um dos regulamentos e, com a palavra, o 94 

Prof. Murilo defendeu que o acordo estabelecido na Câmara de Graduação fosse referendado pela 95 

Congregação, com a homologação dos regulamentos e composições dos NDEs. Acrescentou que a 96 

Portaria do 1125 da Reitoria dizia caber à comissão de cada curso a elaboração do documento que 97 

deveria ser submetido à aprovação da Câmara de Graduação e homologação da Congregação. 98 

Lembrou que fora debatido durante uma sessão da Câmara de Graduação se a presença de um 99 

representante dos Eixos Comuns poderia ser imposta aos cursos na construção dos seus NDE, e que 100 

a decisão, porém, foi pela não imposição, mas, apenas, a recomendação e, esta, poderia ou não ser 101 

acatada pela comissão de cada curso. Assim, o presidente sugeria que os documentos fossem 102 

homologados e consultou os demais membros e decidiu-se, então, pela votação. O Prof. Murilo deu 103 

inicio às votações, respeitando ordem alfabética. (5.1) O NDE de Administração foi aprovado com 104 

3 abstenções. (5.2) O NDE de Ciências Contábeis foi aprovado com 3 abstenções. (5.3) O NDE de 105 

Relações Internacionais foi aprovado com 4 abstenções. Encerrado esse ponto, o Prof. Murilo 106 

procedeu outra inversão da pauta e introduziu o ponto (8) Plano de Trabalho – Alteração do 107 

regime de trabalho do Prof. Ricardo Luiz Pereira Bueno  -  A Profa. Márcia enfatizou que as 108 

sugestões da Profa. Edilene, feitas durante a reunião anterior da Congregação, tinham sido muito 109 

bem-vindas e incorporadas à carta assinada pelo docente pleiteante, a qual leu para os presentes. 110 

Questionada se aquele formato de documento corresponderia a um Plano de Trabalho, a Profa. 111 

Márcia esclareceu que o padrão de atividades e a produtividade do docente já correspondiam ao 112 

regime de Dedicação Exclusiva, apesar de seu contrato ser de 40 horas. O Prof. Murilo, então, 113 

consultou a todos e o Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade; (6) Acréscimo de 114 

representante do NAE na Congregação, conforme Artigo VII do Regimento Geral da 115 

UNIFESP -  Com a palavra, o presidente apresentou o regimento e explicou que o NAE tinha 116 
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enviado pedido para ocupar mais um assento, em atendimento ao Art. VII. Colocada em votação, 117 

foi aprovada por unanimidade a abertura de uma vaga na congregação para o NAE; (9) Concurso 118 

para técnicos administrativos em educação: vagas para Osasco - O Prof. Murilo comentou que 119 

foram feitas consultas na Secretaria de Gestão de Pessoas sobre vagas e cargos destinados ao 120 

campus Osasco e que a resposta teria sido a confirmação da abertura de concurso no início do ano 121 

de 2014 para preencher 16 vagas, sendo: 3 TAEs, 2 Secretários Executivos, 1 enfermeiro, 1 122 

engenheiro civil, 1 engenheiro elétrico, 1 arquiteto, 5 administradores, 1 tradutor de libras e 1 123 

bibliotecário. Frisou que a intenção era de compor uma equipe flexível que pudesse cobrir todos os 124 

horários e turnos da unidade e, para isso, já havia sido encaminhado um ofício indicando os 125 

horários. Revelou, no entanto, que o documento não contemplava os sábados. Mencionou que o Sr. 126 

Robson Damasceno, egresso do campus Guarulhos e que já era servidor no cargo de assistente em 127 

administração em São Paulo, prestara concurso para TAE e entrara em exercício no campus Osasco, 128 

ocupando uma dessas vagas. Citou, ainda, o caso do Secretário Executivo, Sr. Márcio Souza, cuja 129 

vaga ainda não estava definida se seria descontada do total de 16 previstas para o campus. Nada 130 

mais tendo a tratar, o presidente encerrou a reunião às 13h33min e eu, Maristela Bencici Feldman, 131 

lavrei esta ata. 132 

Osasco, 06 de dezembro de 2014. 133 

___________________________________________ 134 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 135 

___________________________________________ 136 

Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari 137 

___________________________________________ 138 

Prof. Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub 139 

___________________________________________ 140 

Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo 141 
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___________________________________________ 142 

Profa. Dra. Edilene Santana Santos 143 

___________________________________________ 144 

Prof. Dr. Flávio Rocha de Oliveira 145 

___________________________________________ 146 

Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira 147 

___________________________________________ 148 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 149 

___________________________________________ 150 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 151 

___________________________________________ 152 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 153 

___________________________________________ 154 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 155 

__________________________________________ 156 

Sra. Crystian Gracie Raviani 157 
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___________________________________________ 158 

Sr. Andreas Leber 159 

___________________________________________ 160 

Sr. João Marcelino Subires 161 

___________________________________________ 162 

Maristela Bencici Feldman 163 




