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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 05.10.2018 2 

No quinto dia do mês de outubro de 2018, às 10 horas, no auditório localizado no piso térreo do 3 

edifício situado à Rua Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da Diretora 4 

Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, realizou-se Reunião Ordinária da Congregação da 5 

EPPEN, campus Osasco da UNIFESP.  Compareceram o Vice-Diretor Acadêmico, Prof. Dr. Julio 6 

Cesar Zorzenon Costa, e  os(as)  conselheiros(as) que assinam ao final deste documento. O  Prof.  7 

Dr. Daniel Campos de Carvalho e a Diretora Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, 8 

justificaram ausência. Ela,  por participação  na  reunião  do  ConPessoas,  em  horário coincidente. 9 

Também  estiveram  presentes  os  servidores do campus:  Sr. Andreas Leber,  bibliotecário,  e  a  10 

Sra.  Haluane Santana de Oliveira,  arquiteta,   ambos  para   participarem  da sessão de informativos. 11 

A  presidente  inaugurou os trabalhos às 10h34min,  tratando, primeiramente,  do  EXPEDIENTE: 12 

● Ata da sessão ordinária de 08 de junho de 2018: aprovada por unanimidade e sem ressalvas. 13 

●  Ata da sessão ordinária  do  dia  14  de  setembro  de 2018:  aprovada  pela maioria  dos  votos, 14 

sem manifestações contrárias,  ressalvas  ou  observações.  Foram  registradas  três  abstenções. 15 

Então, ela tratou dos  I N F O R M E S   começando pelos  Informes da Diretoria  Administrativa:    16 

●  Obra em Quitáuna  A Sra. Haluane foi convidada a atualizar as informações sobre a construção. 17 

Enquanto imagens eram simultaneamente projetadas, ela apresentou o estágio atual dos trabalhos. 18 

Começou demonstrando a maquete do projeto executivo, então, comentou as fotografias tiradas na 19 

tarde do dia anterior. Informou que os dois blocos em construção já tinham suas estruturas 20 

finalizadas,  sendo que o bloco norte está com as alvenarias (paredes) prontas, e, no bloco sul, maior, 21 

as paredes estão sendo executadas no 1º e no 2º pavimentos. Então detalhou: o bloco norte, de menor 22 

tamanho, comportará: salas de pós-graduação com capacidade para 25 alunos; laboratório de 23 

informática e praça digital (no térreo); coordenações, secretarias e sala de vídeo conferência no 24 

primeiro pavimento. Já o bloco sul, maior, abrigará as salas de aula com capacidade para 40 ou 60 25 

alunos, anfiteatros para 80 pessoas, laboratórios de pesquisa (4º andar) e os gabinetes de professores 26 

que ocuparão o 5º andar. Ofereceu visão também do pátio entre os dois prédios e a esplanada de 27 

conexão   entre   eles,  bem   como,  do   anfiteatro  e  do  piso  de  cobertura,  igualmente  finalizados. 28 

● Reunião GT  –  O Prof. Zorzenon compartilhou as boas notícias divulgadas na manhã da terça-29 

feira anterior durante o muito comemorado ato de assinatura das duas primeiras doações  recebidas 30 

pela Unifesp por meio da Lei Rouanet. Os quatro milhões de reais doados pelo Laboratório Fleury e 31 

pelo Banco Bradesco serão utilizados na construção da biblioteca e centro cultural do campus SP. O 32 

vice-diretor destacou que o valor angariado é similar ao estimado para a biblioteca de Osasco. 33 

Acrescentou que representantes do Banco Bradesco e Bradesco Saúde estavam presentes e o Vice-34 

Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Carlos Trabuco Trappi, havia sido bastante 35 

receptivo e se revelado interessado quando abordado pelo Prof. Ivan Cesar Ribeiro sobre a 36 

possibilidade de doações via Lei Rouanet, ou outros instrumentos, também para o campus Osasco, 37 

onde o banco é sediado. O executivo ficou de indicar os contatos para o professor que está 38 
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assumindo  a direção da área de Captação de Recursos da FAP. Apesar de todos os diretores de 39 

campi terem sido convidados, apenas ele, representando Osasco, esteve presente para prestigiar e por 40 

ter interesse específico no assunto.  O  campus Baixada Santista não conseguiu comparecer, ainda 41 

que   também  tenha  o  projeto  de   revitalização   das  docas  como  objeto  desse  tipo  de  parceria.  42 

● Estacionamento  –  A presidente recapitulou a situação que vem se desenrolando desde que a 43 

FITO requisitou de volta o terreno vizinho que era, até julho de 2018, cedido para a Eppen para uso 44 

como estacionamento de veículos. Ela também repetiu as medidas tomadas ou cogitadas até ali para 45 

minimizar os transtornos para a comunidade acadêmica, tais como as solicitações encaminhadas à 46 

Prefeitura Municipal de Osasco, incluindo o pedido de permissão para estacionamento em 45º na 47 

avenida SCCP, a adequação do transporte público e demanda por reforço de segurança nos horários 48 

mais críticos. Citou a inviabilidade da contratação de manobrista ou de van para transporte de 49 

estudantes entre os dois campi osasquenses, como sugerido por estudantes, explicando não ser 50 

possível a aplicação de verba pública para benefício pessoal, ainda que seja por questões de 51 

segurança. Ela também mencionou que estava sendo analisada a possibilidade de ampliação da área 52 

de estacionamento intramuros do campus atual, especificamente na área verde localizada em frente à 53 

quadra, ao lado dos atuais bolsões. A Sra. Haluane confirmou que tal estudo já estava finalizado e se 54 

ofereceu para apresentar os resultados ali mesmo, mas,  a presidente preferiu deixar para a sessão 55 

seguinte. A Profa. Luciana finalizou o informe lamentando que a obra vizinha também enfrente 56 

atrasos (inicialmente prevista para 03 de novembro, a entrega fora reprogramada), assim, 57 

dificultando  as negociações de parcerias, descontos, concessões,  com os gestores da  praça temática. 58 

●  Conseg  –  O Prof. Zorzenon reportou ter participado de mais uma reunião do conselho instituído 59 

pelo governo estadual, através da Secretaria de Segurança Pública, que envolve representações 60 

regionais: da sociedade civil (que exerce a presidência), o delegado titular do Distrito Policial, o 61 

chefe do batalhão da PM e o chefe da Guarda Civil Metropolitana.  Relatou que os participantes 62 

apresentam propostas e discutem encaminhamentos para as questões de segurança ali levantadas. 63 

Disse que a sessão do dia anterior tinha sido atípica, estando bastante esvaziada em razão de ter tido 64 

a data alterada, passando da última quinta-feira do mês para a primeira. Ainda, relatou que a Unifesp 65 

repetira a sua exposição por conta da composição recentemente renovada e se mostrou satisfeito com 66 

as respostas então recebidas sobre as providências a serem tomadas pelo conselho: reforçar por meio 67 

de ofício as solicitações de melhoria da iluminação nos arredores do campus e debater  com a 68 

prefeitura as possibilidades de estacionamento no entorno, incluindo a demanda por autorização para 69 

estacionar na avenida SCCP em 45º. O vice-diretor julgou interessantes esses resultados, 70 

considerando a complexidade do tema que será, também, discutido pela comissão de estudantes. 71 

Encerrou o informativo dizendo que o CONSEG está elaborando um plano de prevenção e 72 

solicitaram a presença da Unifesp na reunião seguinte, a ser realizada também no Osasco Plaza 73 

Shopping. O Sr. João Subires compartilhou a conversa que teve com pessoas ligadas à obra do 74 

terreno vizinho, dizendo que o estacionamento será administrado por empresa que explorará 75 

comercialmente o espaço, em uma espécie de terceirização da terceirização, visto que a organizadora 76 

da tenda de eventos não é a mesma que cuidará do estacionamento. A Profa. Luciana, então, 77 
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complementou que as negociações seguiam na direção de parcerias com as administradoras de 78 

estacionamentos visando conseguir tarifas reduzidas e se queixou que mesmo considerando locais 79 

pagos, as possibilidades são escassas,  senão  inexistentes, nos  arredores  do  Jardim  das  Flores.  80 

Ela  terminou  lamentando   não  ser  possível  sequer  desenhar  um  plano  de  ação  no  estágio  81 

atual,  mas,  garantiu  que  são  feitas  investidas  semanais  junto  à   administração  pública   82 

buscando  soluções  e   comemorou  as   conquistas  junto   aos  setores  de  segurança,  considerando  83 

a ronda  noturna, e  de   transporte,  com  o  ajuste  da  linha  de  ônibus   que  serve  o  campus  atual. 84 

●  Normativa sobre a flexibilização 30 Horas  – A presidente relatou que, naquele mesmo 85 

momento, acontecia na Reitoria reunião sobre a viabilidade  do regime 30 Horas, na qual estavam 86 

sendo discutidas sua pertinência e a possibilidade de flexibilização com redução de salário. Ela 87 

revelou haver setores que são expressamente impedidos de adotar tal regime. Lamentou não ter 88 

maiores informações, mas, garantiu que há estudo sendo encaminhado pela Pró-Reitoria de Gestão 89 

com Pessoas e Comissão 30 Horas para tratar, no âmbito da Unifesp, a normativa do governo federal. 90 

●  MQuant  –  Lembrou que Prof. Mauri, exonerado havia pouco, deixava vacante também a 91 

coordenação do laboratório multiusuário do segundo piso.  Assinalou que outro(a) docente 92 

participante do Projeto FINEP será destacado(a) assumir tal posição e, completou,  dizendo que o 93 

agendamento do espaço será disponibilizado via sistema para ser mais acessível e contemplar a todos. 94 

●  Laboratório  de  Pesquisa  –  A  Profa.  Luciana  comentou,  ainda,   que  o   laboratório   da   95 

pós-graduação   e  pesquisa  igualmente   já  está   em  funcionamento  na  sala 304,  no  terceiro  piso. 96 

●  Eleições 2018    –   Comunicou que o prédio do  Jardim  das  Flores estará  cedido exclusivamente  97 

para  a  Justiça  Eleitoral  nos  dias  seis  e  sete  de  outubro,  estando  totalmente  fechado  para  98 

quaisquer  outras  movimentações.  Ela  destacou  que  a  sexta-feira  também tinha  sido  solicitada,  99 

mas,  fora  possível  negociar  e,  assim,  resultando  que  apenas  o  sábado  e   o   domingo   100 

permanecerão   integralmente   reservados   para   as   atividades   eleitorais.  Encerrou  informando 101 

que  seis  servidores(as)  do  campus  Osasco  tinham  sido indicados  para  trabalharem  como  apoio. 102 

●  Visita da Reitora  –  Lamentou que a Magnífica Reitora tenha precisado desmarcar a visita do dia 103 

27, que tinha sido agendada com bastante antecedência. Encerrou dizendo que a intenção é  de  que  104 

o encontro  ocorra  ainda  durante  o mês de outubro,  como  parte  do  rodízio de visitação aos campi. 105 

● Enade  –  A presidente sublinhou que os estudantes têm até o dia 21 de novembro para responder 106 

questionário diretamente no sistema. Assegurou que o assunto seria retomado durante a Câmara de 107 

Graduação, mas, quis registrar a importância do preenchimento correto desse formulário que é pré-108 

requisito  para  o exame avaliativo e pode, eventualmente,  comprometer  a  nota final  da instituição. 109 

INFORME DA BIBLIOTECA:  ●  Produção Docente  –  O Sr. Andreas convidou os conselheiros 110 

para visitarem a exposição organizada pela biblioteca sobre a produção acadêmica do campus Osasco 111 

durante o mês de outubro/2018. Ele disse que a ideia é divulgar o trabalho dos docentes, além de 112 

homenageá-los celebrando o Dia do Professor.  Devido  ao  espaço  reduzido,  as obras são expostas 113 

em rotatividade. O Prof. Medina sugeriu ambientar a produção acadêmica gerada pelo campus, com 114 

colocação de expositores nos corredores de forma que aqueles que transitem pelos corredores tomem 115 

contato com as obras, como acontece na FFLCH/USP. O Prof. Zorzenon compartilhou que a ideia do 116 
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colega já tinha sido aventada por outros de forma muito semelhante e que a Diretoria Administrativa 117 

já estudava as possibilidades de atender tal reivindicação. A Profa. Marina Yamamoto, por sua vez, 118 

cogitou a possibilidade de apoio das editoras, visto que estas também têm interesse na divulgação. A 119 

professora citou como exemplo a Editora Atlas  que  patrocina esse tipo de  “vitrines”  na  FEA/USP.  120 

INFORME DA CÂMARA DE EXTENSÃO: ● Ações Extensionistas aprovadas o período de 121 

junho a setembro/2018  -  A listagem completa das atividades (E= evento, C = curso e P = projeto) 122 

e as datas de aprovação pela CAEC era projetada enquanto a Profa. Fabiana Dessotti,   anunciava, 123 

também,  que estava  encerrando  o  seu mandato e se despedindo do posto de coordenadora do órgão: 124 

Ações de Extensão aprovadas pela CAEC – junho a setembro/2018 125 

◦   Protecionismo agrícola e Política de Comércio dos Estados Unidos (E);  126 

◦   Clube de Simulações: igualdade de gênero e os direitos reprodutivos e sexuais (E); 127 

◦   Oficina de apoio à matemática (E); 128 

◦   II Semana de Administração - Os Desafios da Gestão (E); 129 

◦   III Workshop dos TAEs da EPPEN (E); 130 

◦   I Semana das Diversidades da EPPEN: “Diversidades no Mercado de Trabalho” (E); 131 

◦   Perseguidos Políticos na Era Vargas: debate sobre perseguição de estrangeiros, migração e democracia (E);        132 

◦   Clube de simulações da UNIFESP - Tema: Mar do Sul da China (E); 133 

◦   Enigma do Disforme - apresentação do livro pelos autores B. Cava (U. Nômade) e G. Cocco (UFRJ) (E); 134 

◦   Empreendedorismo como instrumento de Suporte Social (E); 135 

◦   Ciclo de Debates 30 Anos da Constituição: Direitos das Mulheres (E);  136 

◦   Ciclo de Debates 30 Anos da Constituição: Violência de Estado e denúncia internacional (E); 137 

◦   IV Semana de Economia (E); 138 

◦   Estratégias gerais para identificação de demandas sociais e elaboração de projetos para captação  139 

    de  recursos para iniciativas populares (C); 140 

◦   Experimentações em dança: movimentos e expressões (C); 141 

◦   Finanças Pessoais para Todos: Projeto de ensino e acompanhamento pessoal em finanças (P); 142 

◦   Programa Realidade Latino Americana - Projeto México 2018 (P) 143 

Os  conselheiros  cumprimentaram  a  excelente  gestão da colega e sua equipe, que conferiu 144 

melhoria nos trâmites e prazos, resultando em maior estímulo às atividades de extensão. Ela 145 

agradeceu  e  compartilhou  os  créditos  com  a   PROEC,  dizendo  ter  sido  fundamental para 146 

atingir a meta de sua gestão - de ampliar as ações no campus e criar um sistema efetivo de 147 

divulgação.   Encerrou  dizendo  ter  sido  possível  graças  à  efetividade e apoio  da  Pró-Reitoria de 148 

Extensão e Cultura.  A Profa. Cintia  saudou  também o trabalho inicial do Prof. Zorzenon que 149 

lançara  a semente fundamental da extensão. Rendeu homenagens a todos os colegas que 150 

participaram de alguma forma da inauguração, consolidação e ampliação, abraçando com dedicação. 151 

A  presidente encerrou o informe parabenizando a gestão que liderou essa evolução e a Profa. 152 

Fabiana agradeceu a todos, dizendo ter aprendido com seus antecessores, Prof. Zorzenon e a própria 153 

Profa. Cintia. Então, com a palavra o Prof. Zorzenon justificou a ausência da equipe PPI que, apesar 154 
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de programada para se apresentar naquela sessão, sofrera imprevistos com o voo que traria o 155 

professor americano de volta ao Brasil, e,  ele mesmo  se  encarregou  dos  OUTROS  INFORMES: 156 

●  PPI  –  O Vice-Diretor  apresentou  as  desculpas  encaminhadas  pela  equipe  PPI  e  comunicou: 157 

1) O PPI alcança o estágio final da Fase 1, de coleta de propostas da comunidade. Para essa fase, foi 158 

fundamental a atuação dos Comitês Editoriais Locais em cada campus. Em Osasco, o Comitê 159 

Editorial Local conta com a participação dos professores Celso Yokomiso e Joao Tristan, dos TAEs 160 

Patrícia Grechi e Carlos Dias e, ainda, dois estudantes. O CEL Osasco criou estratégias 161 

mobilizadoras que alcançaram muito sucesso, sendo o campus que até o momento registrou  mais 162 

propostas.  Foram  tão  bem  sucedidas  que  estão  sendo mimetizadas  pelos  CELs dos outros campi. 163 

2) A Fase 1 (coleta de propostas) encerra-se em 30 de outubro. São mais de 400 propostas. A partir 164 

de  agora,  as proposituras  inseridas  através  do  aplicativo  estão  se  tornando  públicas  e  é  a 165 

etapa  em  que  se  conhecem  a s propostas e  são  tecidos  comentários sobre  elas, de maneira que 166 

os autores possam aprimorar suas ideias com base nos comentários que fizermos. Todos são 167 

convidados  a  visitarem  o  website: unifesp.appcivist.org  e comentarem  as  propostas  lá  existentes. 168 

3) Na Fase 2, que terá  início em novembro, as proposições serão agrupadas por afinidades temáticas 169 

e serão trabalhadas em grupo. Então, com a palavra concedida, a secretária demonstrou a planilha  de  170 

propostas registradas até o final de agosto. A Sra. Maristela deixou claro que os resultados que 171 

estavam sendo projetados não eram atualizados, visto que o prazo para inscrições tinha sido 172 

estendido por mais trinta dias de forte campanha, culminando em quase o dobro de proposições (o 173 

quadro dava conta de 221 enquanto que os últimos números registrados beiram 500 propostas). Ela 174 

explicou o caráter inovador da metodologia social que vinha sendo aplicada, desenvolvida pelo 175 

Professor Visitante Dr. James Holston, no Social Apps Lab, laboratório que coordena na UC Berkely. 176 

Destacou a importância da participação da comunidade e saudou a destacada atuação de Osasco. Por 177 

fim, convidou os conselheiros para o evento “PPI em Processo”, que acontecerá no dia 8 de outubro, 178 

a partir das 14 horas, no Auditório da Reitoria, piso térreo. Ela solicitou que os membros 179 

repassassem aos seus pares a informação sobre o evento que apresentará o balanço da primeira fase 180 

do PPI e traçará os passos seguintes. Agradeceu à presidente pela oportunidade de falar em nome da 181 

equipe PPI e aos conselheiros pela atenção. Então, a Profa. Marina Yamamoto, coordenadora da 182 

Câmara de Graduação, o primeiro órgão a receber o CEL-Osasco, esclareceu que a bem sucedida 183 

estratégia utilizada pelo campus, de mobilizar a comunidade através das instâncias colegiadas, tinha 184 

sido elaborada pelos professores do CEL e se mostrou bastante eficaz, oferecendo uma visão bastante 185 

apurada do tema ao ponto de se diagnosticar que as demandas individuais são mais difíceis de serem 186 

trabalhadas. O Prof. Murilo também compartilhou os resultados do engajamento da Câmara de Pós-187 

Graduação e Pesquisa, da qual é vice-coordenador. Ele corroborou a satisfação de ver estimulada a 188 

participação docente no importante projeto, resultado do empenho do CEL-Osasco que soube 189 

encontrar um caminho facilitador. Discorreu sobre as principais reflexões encaminhadas pela CmPos 190 

e convidou a todos para, na segunda fase do PPI, tomarem conhecimento das propostas elaboradas 191 

para a pós-graduação o médio e longo prazo. A Profa. Fabiana endossou a fala dos colegas, 192 

revelando que a Câmara de Extensão e Cultura seguira direção e procedimentos similares aos dos 193 

http://unifesp.appcivist.org/
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colegas. O Sr. Carlos Dias parabenizou o esforço coletivo e compartilhou suas impressões sobre os 194 

resultados obtidos por Osasco. Ele relatou que algumas iniciativas tinham fracassado, notadamente 195 

aquelas organizadas em espaços voluntários. Mas, comemorou que os órgãos colegiados tenham 196 

dado a merecida importância para a questão e surtido efeito a ponto de servir de modelo para os 197 

outros campi.  Então,  encerrados os informativos, a  presidente  deu início à O R D E M   D O  D I A: 198 

(1)  COMISSÃO LOCAL DE ALIMENTAÇÃO  –    A presidente retomou o assunto prejudicado 199 

na reunião anterior e sublinhou a importância da comissão que faz parte da política de alimentação 200 

da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, conforme documentação já encaminhada aos conselheiros 201 

anteriormente. Informou que a participação do NAE é mandatória.  Ela consultou os membros sobre 202 

a formação do grupo com os poucos nomes inscritos até ali, mas, com a expectativa de ampliar tal 203 

composição, visto que algumas pessoas sondavam as atribuições da comissão. E, principalmente, 204 

porque a comissão deve ser formada por representações dos três segmentos acadêmicos: docentes, 205 

TAEs e estudantes. Então, ficou acordado que as chefias de departamento estimulassem os 206 

docentes a participarem e, também, os TAEs e discentes se comprometeram a incluir nomes de 207 

seus pares.  Assim, por unanimidade dos votos foi aprovada a seguinte  composição preliminar: 208 

Comissão Local de Alimentação 209 

◦ João Marcelino Subires (nato)   -  fiscal titular do contrato RU 210 

◦ Juliana Mateusa Meira Cruz (nato)   -  fiscal suplente do contrato RU e Diretora Administrativa;    211 

◦ Camila Tinti Moreira (nato)       -  psicóloga lotada no Núcleo de Apoio ao Estudante; 212 

◦ Hugo Pereira Junior (eleito)        -  discente do oitavo termo do curso de Administração. 213 

 (2) GT sobre Segurança no campus Osasco – A presidente consultou os conselheiros sobre a 214 

inclusão do nome do Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior na referida comissão e, nesse 215 

momento, o representante discente se desculpou por não lograr sucesso na indicação de seus pares e, 216 

considerando a relevância do tema, ofereceu sua própria inscrição. Mediante a concordância de 217 

todos os membros, sem qualquer objeção, foi  unanimemente  aprovada a seguinte composição: 218 

Grupo de Trabalho Sobre Segurança no campus Osasco 219 

◦   Acácio Augusto Sebastião Junior  -   Docente do Departamento de Relações Internacionais 220 

◦   Andreia Naomi Kuno    -   TAE do setor de Serviços 221 

◦   Carlos Roberto de Castro Junior  -   TAE da Divisão de Tecnologia da Informação 222 

◦   Iagê Zendron Miola   -   Docente do curso de Direito 223 

◦   Julio Cesar Zorzenon Costa  -   Vice-Diretor Acadêmico 224 

◦   Renato Campioni de Silos Ortega  -   Discente do curso de Relações Internacionais 225 

 (3)  CAEP  -  Suplência     –  A presidente atualizou a situação da Comissão de Avaliação do 226 

Estágio Probatório dos docentes recomposta havia pouco tempo. Ela explicou haver duas 227 

substituições a serem procedidas. Uma delas referente à duplicidade de inscrição do Prof. Dr. 228 

Antonio Cordeiro Filho que, também eleito representante da Câmara de Graduação, deixava vaga a 229 

suplência de representante da Congregação. Posição para a qual a Profa. Dra. Rosangela de Toledo 230 



                                                             

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 

  
                ATA/CONG/05/10/2018/Ord. 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP  

Kulcsar havia se inscrito. A outra vacância diz respeito ao professor recentemente falecido, Dr. 231 

Antonio Roberto Espinosa, que tinha sido eleito suplente da representação da CAEC. A 232 

coordenadora do órgão, ali presente, se comprometeu a encaminhar escolha de substituto durante a 233 

primeira reunião subsequente daquela câmara.  Estando todos de acordo com os procedimentos, por 234 

unanimidade  dos  votos,  foi  aprovada  a  alteração  ficando a recomposição da seguinte forma: 235 

CAEP – EPPEN/campus Osasco 236 

◦ Francisco Marcelo M. da Rocha (DMD)   -      Congregação (Titular) 237 

◦ Daniel Campos de Carvalho (Direito)     -      Congregação (Titular) 238 

◦ José Alexandre de Althayde Hage (DRI) -      Câmara de Extensão e Cultura (Titular) 239 

◦ Antonio Cordeiro Filho (DCA)   -      Câmara de Graduação (Titular) 240 

◦ Nildes Raimunda Pitombo Leite (DA)  -      Câmara de Pós-Graduação (Titular) 241 

◦ Antonio Saporito (DCC)         -      Congregação (Suplente) 242 

◦ Rosangela de Toledo Kulcsar (DMD)  -      Congregação (Suplente) 243 

◦ Antonio Roberto Espinosa* (DRI)   -      Câmara de Extensão e Cultura (Suplente) 244 

◦ Flávio Tayra (DECON)    -      Câmara de Graduação (Suplente) 245 

◦ Evandro Luiz Lopes (DA)    -      Câmara de Pós-Graduação (Suplente) 246 

* substituição pendente 247 

 (4)  AUDITÓRIO EPPEN  -  Análise do pedido dos estudantes para nomeação do auditório 248 

Eppen como Prof. Dr. Antonio Roberto Espinosa  –   O pedido apresentado pelos alunos da 249 

Eppen, comprovado por documento contendo 187 assinaturas entregue à presidência e circulado entre 250 

os conselheiros. O Sr. Renato Ortega, representante discente, leu em voz alta a solicitação formal e, 251 

ao final, se mostrou disposto a ouvir a opinião dos demais membros. O pleito foi apoiado pelo Prof. 252 

Murilo que parabenizou a iniciativa de se homenagear um professor exemplar, igualmente engajado 253 

na graduação e pós-graduação, bem como nas atividades de extensão, que chamou de “professor 254 

além do tempo de aula”. Sublinhou suas características como personalidade de Osasco, envolvido 255 

nas questões do município e sua população, citou seus trabalhos na Comissão da Verdade de Osasco 256 

e no Conselho Municipal da Cultura de Osasco, entre outros. O Prof. Zorzenon compartilhou o artigo 257 

publicado no Caderno Quotidiano do jornal A Folha de São Paulo naquela mesma manhã. 258 

Acrescentou que o Prof. Espinosa fora um dos organizadores da Coleção ‘Os Pensadores”. Encerrou 259 

sua fala encaminhando proposta de inaugurar a placa comemorativa do auditório com cerimônia 260 

composta por mesa solene. O Prof. Medina falou do seu par no Departamento de Relações 261 

Internacionais, a quem tinha tido o privilégio de conhecer ainda nos tempos de doutoramento, cuja 262 

luta política se confundia com a sua biografia. Lembrou que a luta do colega não se encerrou com o 263 

fim da ditadura, continuou com as armas da educação sem nunca demover. Encerrou sua fala 264 

defendendo ter o nome do colega homenageado, independente dos princípios que ele defendeu, pois, 265 

antes de qualquer coisa, disse que o colega foi um humanista e sempre foi um orgulho tê-lo pelos 266 

corredores do campus. A Profa. Fabiana, chefe do departamento no qual o Prof. Espinosa esteve 267 
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lotado, se emocionou ao lembrar que dividia com ele também a sala de professores e de sua 268 

disposição, sempre ativo, inclusive nos momentos derradeiros, trabalhando até o último dia letivo, o 269 

sábado anterior ao seu falecimento, ocorrido em uma terça-feira. Os conselheiros aprovaram por 270 

maioria dos votas a nomeação do auditório Eppen como “Auditório Prof. Dr. Antonio Roberto 271 

Espinosa”.  Foi registrada uma abstenção.  Então,  a presidente tratou do  último  ponto  da  pauta: 272 

(5)  Cooperação Acadêmica entre Unifesp e Universidade do Minho  –  Ela relatou os esforços do 273 

Prof. Bolivar ao longo de mais de dois anos no sentido de concretizar o acordo que acabou sendo 274 

viabilizado por necessidade de alguém da medicina. Então, convidou o vice-chefe do Departamento 275 

de Administração para falar sobre a minuta de alteração do convênio já assinado. Com a palavra, o 276 

professor falou sobre a Universidade do Minho, fundação pública com regime de direito privado, 277 

instalada desde 1973 no norte de Portugal, com campus nas cidades de Braga, a terceira maior do 278 

país, e em Guimarães. Citou que o contato na Uminho é Prof. Armada, renomado pesquisador da 279 

área de finanças. Descreveu a instituição que figura entre as 150 melhores universidades do mundo 280 

de acordo com o  ranking Times Higher Education e entre as 50 melhores da Europa. Contando com 281 

18.600 estudantes de graduação, 4.500 de mestrado e 1.900 doutorandos. Destacou que o protocolo 282 

de intenções é válido por cinco anos, cuja revisão dos termos com olhar jurídico fora realizada pela 283 

Profa. Marina Faraco, professora visitante do curso de Administração. Falou que o Projeto de 284 

Mobilidade in e out abarcado pelo convênio promoverá o intercâmbio de docentes e discentes - 285 

sendo cada universidade responsável pelos seus custos, não havendo transferência de recursos, e, 286 

portanto, aquele envolvido na mobilidade estará isento de taxas na instituição que for visitar - além 287 

de promover a facilidade de validação de diploma conferida pelo acordo. Comentou sobre o 288 

calendário que prevê as várias etapas do processo seletivo: seleção, inscrição (agosto/2019), seleção 289 

(setembro/2019) e documentação (de outubro/2019 a janeiro/2020). Finalizou reportando a satisfação 290 

demonstrada pela Uminho, na pessoa do Prof. Francisco Veiga, em estabelecer acordo de cooperação 291 

com a Unifesp. O Prof. Murilo foi o primeiro a comentar e o fez cumprimentando a iniciativa e quis 292 

saber qual a forma de participação dos docentes no referido programa, ao que o Prof. Bolívar 293 

respondeu estarem previstas graduação e pós-graduação, incluindo pós-doutorado que, apesar de a 294 

Eppen não estar apta a oferecer, o contrato prevê que os brasileiros poderão ir à Portugal buscando 295 

pós-doutoramento. A presidente cumprimentou o Prof. Bolívar pelos esforços e, em regime de 296 

votação, consultou os conselheiros que foram unanimes em aprovar a minuta do termo aditivo 297 

do protocolo de intenções de cooperação acadêmica entre a Unifesp e Uminho/Portugal, 298 

conforme documento encaminhado com a convocatória e projetado a todos os presentes 299 

durante a sessão. E, assim, vencidos todos os itens da pauta, a presidente declarou encerrados os 300 

trabalhos da Congregação às 12h40min, anunciado  que, naquele mesmo local se seguiria 301 

homenagem ao Prof. Dr. Antonio Roberto Espinosa, com a presença de familiares do falecido. Eu, 302 

Maristela Bencici Feldman, lavrei esta ata. 303 

Osasco, 05 de outubro de 2018. 304 
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