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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 10.01.2014 2 

Ao décimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, realizou-se, na sala 1 3 

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

Primeira Reunião Extraordinária 2014 da Congregação UNIFESP, campus Osasco. Participaram o 5 

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

acadêmica, Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari; o diretor administrativo, Sr. Tarcísio Martins 7 

Mendonça; os coordenadores de curso de graduação: Prof. Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos 8 

Weintraub, Profa Dra. Márcia Azevedo de Carvalho, Profa. Dra. Edilene Santana Santos e a Profa. 9 

Dra. Claudia Moraes, que representava o Eixo Comum; o coordenador da pós-graduação, Prof. Dr. 10 

Álvaro Machado Dias; os representantes docentes: Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Prof. Dr. 11 

Luis Hernan Contreras Pinochet, Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, Prof. Dr. Ricardo L. Pereira 12 

Bueno e Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira; a assistente social, Sra. Emília Tiemi Shinkawa e a 13 

Sra. Crystian G. Raviani, ambas representantes dos servidores; o representante da biblioteca, Sr. 14 

Andreas Leber e o representante discente Ericke Patino Cardoso. Também participaram como 15 

ouvintes o Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei e a Profa. Dra. Heloisa 16 

Candia Hollnagel. O Prof. Dr. Murilo Leal iniciou a reunião esclarecendo que estava oficialmente 17 

em férias, mas, que havia confirmado com a Procuradoria que o Regimento da Instituição permitia a 18 

sua presença e a condução da sessão. Anunciou que seriam dados quatro informes: 1º Assinatura 19 

da carta de intenções para desenvolvimento da UNIFESP pela reitora e prefeitos das cidades 20 

onde há campi da instituição. No evento, estiveram presentes o Ministro da Educação, Sr. Aloizio 21 

Mercadante e o Senador da República, Sr. Eduardo Suplicy. O diretor acadêmico e o Prof. Dr. Júlio 22 

Zorzenon representaram o campus Osasco. Os governantes municipais assinaram uma Carta de 23 

Intenções com objetivo de envolver o poder público no apoio às ações de desenvolvimento e 24 

consolidação dos campi da Universidade. Foi falado sobre a possibilidade de se estabelecer o curso 25 

de Direito em Osasco, vista com bons olhos pelo ministro. 2º Êxito dos projetos de extensão – O 26 

Prof. Murilo elencou os projetos aprovados. 3º Visita do MEC para reconhecimento dos cursos - 27 

Com a palavra, a vice-diretora informou que os dados foram inseridos com sucesso no sistema e-28 

MEC e que as equipes continuam trabalhando nos preparativos para a avaliação dos cursos. 4º 29 

Compartilhamento das notas de corte – A Profa. Claudia divulgou as maiores notas de corte de 30 

cada campus e ressaltou que o curso de Relações Internacionais Integral apresentou a maior nota da 31 

UNIFESP, com 743,58. Concluiu que a progressão nessas notas já era esperada e que a tendência 32 

seria o campus Osasco manter o bom nível de alunos ingressantes. Retomando a palavra, o Prof. 33 

Murilo esclareceu que na reunião seguinte da congregação seriam informados maiores detalhes 34 

sobre as matrículas e, encerrados os informes da diretoria acadêmica, passou a palavra para o 35 

diretor administrativo. O Sr. Tarcísio, então, informou sobre a licitação da cabine primária, cujo 36 

processo estava pronto com orçamento que valeria por apenas 60 dias, porém, os recursos ainda não 37 

estavam liberados; falou também sobre os recursos aguardados para aquisição de livros para a 38 

biblioteca e outros materiais para as salas de aula; anunciou que a liberação do banheiro 39 
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feminino do 1º andar aconteceria em breve, pois os materiais já tinham sido recebidos e, por 40 

último, ressaltou a abertura de pregão para contratação de empresa que elaborará projeto de 41 

acessibilidade. Novamente com a palavra, o Prof. Murilo deu inicio à ordem do dia: 1) 42 

Restaurante Universitário – Relembrou que o assunto ficara pendente na última reunião da 43 

congregação e, mais uma vez, cedeu a palavra ao diretor administrativo que esclareceu que o 44 

objetivo era aprovar a ideia da reforma do RU e não o projeto em si. O Sr. Tarcísio explicou que a 45 

intenção era ter um refeitório protegido da chuva e do vento e ampliar o número de lugares, 46 

somando 60 novos assentos aos 136 atuais, na tentativa de oferecer um ambiente mais confortável e 47 

melhorar o atendimento. Enfatizou que a expectativa era do número de alunos aumentar dos 890 48 

atuais para aproximadamente 1.250 após as matrículas 2014. O Prof. Murilo retomou a palavra para 49 

explicar que a forma de se atingir esses objetivos seria discutida com a equipe técnica da Pró-50 

Reitoria de Planejamento e sugeriu, então, a deliberação do tema respeitando-se as seguintes 51 

diretrizes: (a) de se evitar a utilização de containers, por ter sido considerada solução 52 

antiecológica; e, (b) de se consultar profissionais com conhecimento técnico para indicar as 53 

soluções esperadas e oferecer projetos alternativos para posterior escolha. Dessa forma, foi 54 

aprovado o encaminhamento do assunto e o presidente passou a palavra ao Prof. Dr. Arthur, que deu 55 

início ao ponto seguinte: 2) Avaliação e deliberação sobre o projeto de Mestrado Profissional 56 

em Governança Atuarial – O Prof. Arthur apresentou o projeto, ressaltando o ineditismo, a 57 

interdisciplinaridade e o ambiente propício da matéria Atuarial no Brasil e da aceitação do mestrado 58 

profissional por parte do MEC e das agências de fomento à pesquisa, como a CAPES, por exemplo. 59 

Elucidou os prazos para aprovação em cada uma das instâncias, justificando, assim, a premência do 60 

tema. Agradeceu a todos que colaboraram com o projeto e devolveu a palavra ao Prof. Murilo que, 61 

além de fazer suas sugestões, abriu inscrições para os demais membros se manifestarem. A Profa. 62 

Claudia expressou contentamento com a evolução do projeto e ponderou: (i) sobre o conceito de 63 

governança atuarial que, já existente ou de caráter inovador, deveria constar do projeto de maneira 64 

mais efetiva; (ii) sobre o ineditismo do projeto, aspecto esse que deveria ser elucidado no corpo do 65 

projeto; sugeriu:  (iii) que fossem registrados os devidos créditos quando fossem utilizadas frases de 66 

outros autores ou extraídas de alguma fonte conhecida; (iv) que os adjetivos conferidos aos 67 

pesquisadores envolvidos no projeto fossem justificados, mencionando a importância e contribuição 68 

de cada um para a área em questão; e reivindicou (v) que a interdisciplinaridade contemplada no 69 

projeto de pós-graduação fosse aplicada também na graduação. Com a palavra, O Prof. Fábio 70 

também parabenizou os colegas pelo avanço e também ofereceu suas contribuições, sugerindo (vi) 71 

que as siglas fossem mencionadas na íntegra na primeira aparição da palavra; (vii) que fosse 72 

incluído um breve histórico da pós-graduação na EPPEN; (viii) revisão acurada; (ix) crédito das 73 

citações; (x) mencionar o nome dos discentes envolvidos no programa e, ainda, esclareceu (xi) que 74 

a comissão de cursos não é um órgão auxiliar da congregação. A Profa. Claudia Moraes endossou os 75 

elogios dos colegas ao projeto e ponderou que a estruturação do Mestrado Profissional prevê 76 

dissertação e, portanto, sugeriu (xii) deixar explícito no projeto quando e como a dissertação 77 

ocorreria, bem como se haveria exame de qualificação. Após as ponderações construtivas, sugestões 78 
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a respeito da elaboração do texto e os muitos elogios dos presentes, o Prof. Arthur agradeceu a 79 

participação e comentários de todos, destacou a presença do aluno do curso, a quem tratou por 80 

“aluno nota dez” e terminou acrescentando que toda e qualquer colaboração era sempre muito bem-81 

vinda. O Prof. Murilo, então, retomou a palavra e chamou à votação. O projeto foi aprovado por 82 

unanimidade e o presidente deu continuidade à ordem do dia tratando do ponto: 3) Homologação 83 

do Regulamento e da composição do Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciências 84 

Econômicas – Ambos foram aprovados por unanimidade e, imediatamente, passou-se para o ponto 85 

seguinte: 4) Indicação de nomes para compor o Grupo de Trabalho do Teatro do campus de 86 

Quitaúna – O Prof. Murilo lembrou que o projeto inicial previa um teatro com aproximadamente 87 

500 lugares fora do prédio I da universidade, que seria construído e administrado em parceria com a 88 

Prefeitura Municipal de Osasco. O Prof. Ricardo Bueno atentou para a necessidade de se deixar 89 

claro que a manutenção de um empreendimento como esse não poderia ficar a cargo da 90 

universidade, uma vez que a programação seria intensa e não necessariamente voltada para os 91 

interesses da instituição. Com a palavra, o Prof. Mauri declarou que o teatro era o primeiro caso de 92 

parceria, entre muitos que se seguiriam, que precisaria ser discutido em seus detalhes. Retomando a 93 

palavra, o Prof. Murilo sugeriu os nomes do Prof. Salvador Schavelzon e do Sr. João Subires para 94 

comporem esse grupo de trabalho e convocou o discente presente na ocasião, Ericke Patino 95 

Cardoso, a buscar entre seus colegas dois alunos dispostos a participarem. A Sra. Crysthian Raviani, 96 

representante dos servidores, disse que gostaria de consultar os colegas sobre a possibilidade de 97 

haver outros interessados e com eles decidir o nome a ser apontado. Ficou combinado que esses 98 

nomes, de alunos e servidores, indicados como titular e suplente, deveriam ser apresentados até a 99 

sexta-feira seguinte, dia 17 de janeiro. Após a concordância de todos, o presidente prosseguiu com a 100 

ordem do dia: 5) Solicitação de abertura de Processo Seletivo Simplificado para a área de 101 

conhecimento CRB (Compreensão da Realidade Brasileira) – Com a palavra, o Prof. Mauri, 102 

explicou que o docente, Prof. Dr. Alexandre Alves, que atualmente trabalha como temporário, foi 103 

aprovado em concurso, porém, de acordo com a Lei 8.745, ele não poderia assumir o cargo. Não 104 

havendo um segundo colocado para ser indicado, tornava-se necessária a aprovação da congregação 105 

para abertura de novo processo seletivo e, posteriormente, seria solicitada a aprovação da reitoria 106 

Ad Referendum. Após consulta do Prof. Murilo, foi aprovada a abertura desse processo seletivo. O 107 

presidente, então, deu inicio ao último ponto da ordem do dia: 6) Cota para servidores da 108 

UNIFESP no Mestrado Profissional  -  A representante dos servidores, Sra. Crysthian Raviani 109 

perguntou sobre a política de cotas para os servidores nos cursos de Mestrado Profissional 110 

oferecidos pela instituição. O Prof. Álvaro Machado Dias, coordenador da Pós-Graduação, explicou 111 

que, muito mais importante do que cotas, é o estabelecimento de um programa de capacitação dos 112 

servidores. Ele declarou que a Pró-Reitoria de Administração é favorável a uma política de 113 

reconhecimento dos méritos dos servidores e que estes, deveriam se organizar e apresentar suas 114 

necessidades, viabilizando a elaboração de políticas internas de atendimento à essas demandas. O 115 

coordenador informou ainda que, a partir do mês de maio vindouro, o Prof. Dr. Ricardo Bueno 116 

assumiria a coordenação da Pós-Graduação. Enfatizou as competências e agradeceu a inestimável 117 
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colaboração do colega durante a sua gestão à frente do mestrado. Com a palavra, o Prof. Murilo 118 

acrescentou que o sistema de ingresso nos cursos de Pós-Graduação é universal, não havendo 119 

possibilidades de reserva de cotas. Indagou se a representante dos servidores estava satisfeita com 120 

os esclarecimentos e, mediante resposta positiva, encerrou a reunião às 12h45min. Eu, Maristela 121 

Bencici Feldman, lavrei a presente ata. 122 

Osasco, 10 de janeiro de 2014. 123 

___________________________________________ 124 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 125 

___________________________________________ 126 

Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari 127 

___________________________________________ 128 

Sr. Tarcísio Martins Mendonça 129 

___________________________________________ 130 

Prof. Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub 131 

___________________________________________ 132 

Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo 133 

___________________________________________ 134 

Profa. Dra. Edilene Santana Santos 135 
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___________________________________________ 136 

Profa. Dra. Claudia Moraes 137 

___________________________________________ 138 

Prof. Dr. Álvaro Machado Dias 139 

___________________________________________ 140 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 141 

___________________________________________ 142 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet 143 

___________________________________________ 144 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 145 

___________________________________________ 146 

Prof. Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno 147 

___________________________________________ 148 

Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira 149 

___________________________________________ 150 

Sra. Emília Tiemi Shinkawa 151 
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__________________________________________ 152 

Sra. Crystian Gracie Raviani 153 

___________________________________________ 154 

Sr. Andreas Leber 155 

___________________________________________ 156 

Sr. Ericke Patino Cardoso 157 

___________________________________________ 158 

Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda 159 

___________________________________________ 160 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei 161 

___________________________________________ 162 

Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel 163 

___________________________________________ 164 

Maristela Bencici Feldman 165 




