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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIFESP – CAMPUS 1 

OSASCO EM 06.11.2020 2 

 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na Sala de Reuniões do 3 

Sistema RNP, sob a Presidência da Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, 4 

realizou-se a Reunião Ordinária do mês de novembro da Congregação, campus Osasco da UNIFESP. 5 

Compareceram os(as) conselheiros(as): Alessandra Ramada da Matta, André Roncaglia de Carvalho, 6 

Andreas Leber, Andreia Pereira da Silva, Antonio Saporito, Bolívar Godinho de Oliveira Filho, 7 

Claudia Alessandra Tessari, Dan Rodrigues Levy, Daniel Campos de Carvalho, Daniela Verzola Vaz, 8 

Elisangela Bardi da Fonseca, Emilia Tiemi Shinkawa, Fábio Alexandre dos Santos, Gabriela Yin 9 

Chen, Iagê Zendron Miola, Ismara Izepe de Souza, Ivan César Ribeiro, Juliana Mateusa Meira Cruz, 10 

Julio Cesar Zorzenon Costa, Larissa Reis Matoso, Luisa Bastos Longo, Marcello Simão Branco, 11 

Márcio Amaro de Souza, Marlene Rodrigues, Mizpá Mariano Barros, Murilo Leal Pereira Neto e 12 

Osmany Porto de Oliveira. Justificaram ausência: Carlos Eduardo Sampaio Burgo Dias, Fabiana 13 

Rita Dessotti, Fermanda Emy Matsuda, Francielle Santo Pedro Simões, Francisco Carlos Fernandes, 14 

João Alberto Alves Amorim, João Tristan Vargas e Tatiana Travassos de Menezes. Não justificaram 15 

ausência: Acácio Augusto Sebastião Júnior, Alvaro Luis dos Santos Pereira, Carolina Barros Canute, 16 

Celso Takashi Yokomiso, Fábio César Venturini, Pedro Caldas Chadarevian, Regiane Nitsch 17 

Bressan e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Participou como ouvinte Nildes Raimunda Pitombo Leite, 18 

pois encontrava-se em período de férias. A Presidente cumprimentou a todos e abriu a seção de 19 

EXPEDIENTE: Aprovação de ata - ● Sessão extraordinária de 06/10/2020. A ata foi aprovada 20 

com duas abstenções. ● Sessão extraordinária de 30/10/2020. A ata foi aprovada com duas 21 

abstenções. ● Sessão ordinária de 01/02/2019. A ata foi aprovada com sete abstenções e com uma 22 

alteração na linha 101. ● Sessão ordinária de 06/09/2019. A ata foi aprovada com dez abstenções e 23 

com uma alteração na linha 82. ● Ciência em Processos da Câmara de Graduação: 24 

23089.114119/2020-93 – Reversão de cancelamento de matrícula e trancamento extraordinário de 25 

R.A 71.181 e 23089.112447/2020-55 – Reversão de cancelamento de matrícula R.A 86.525. 26 

Registrou-se ciência aos dois processos. Na sequência, a Presidente abriu a seção de INFORMES: 27 

Informes da Direção Acadêmica – ● 10º Encontro de Pós-graduação em História Econômica. 28 

A Presidente relembrou a todos que nesta semana ocorrerá o 10º Encontro de pós-graduação em 29 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 

 
ATA/CONGREGAÇÃO/ORD/NOVEMBRO/2020 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Oleska Winogradow, 100 - Osasco - SP - CEP: 06120-042 

diretoria.osasco@unifesp.br 

História Econômica e 8a Conferência Internacional de História Econômica organizado por 30 

professores vinculados ao programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento da Unifesp 31 

em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE). Com 32 

a palavra, a professora Claudia Tessari, uma das organizadoras, agradeceu a oportunidade para falar 33 

do evento e disse que ele ocorria a cada dois anos, sendo realizado este ano pela primeira vez na 34 

EPPEN. A professora falou um pouco sobre as conferências, trabalhos de pesquisas e outros eventos 35 

que ocorrerão na semana; convidou a todos(as) para prestigiarem e, também, agradeceu a todos e 36 

todas que ajudaram na realização do evento, em especial ao departamento administrativo da EPPEN. 37 

A professora Luciana reconheceu o trabalho de todos na organização do evento e também dos 38 

servidores do administrativo que trabalharam incansavelmente para que o evento ocorresse. ● 39 

Processo sucessório da Reitoria. O professor Julio disse que a consulta ocorrerá entre os dias 16 e 40 

18 de dezembro, via sistema eletrônico e convidou a todos a participarem do processo de consulta. 41 

Maiores informações, regulamentos, portarias podem ser encontrados em: 42 

https://eleicoes.unifesp.br/. ● Informes da Direção Administrativa - ● Teste sorológico da 43 

Covid-19: A diretora Juliana disse que teremos o teste sorológico de COVID-19 disponível a todos 44 

os servidores e que em breve termos maiores informações. ● Tecnologia da Informação:  A STI 45 

informou sobre as invasões nos ministérios e órgãos públicos e, com isso, foram desativadas 46 

algumas funções da Unifesp. A Divisão de TI estava em reunião neste momento para passar algum 47 

posicionamento o mais breve possível a toda comunidade acadêmica. ● Bases de dados: há 48 

sinalização para recebimento de recursos para as duas bases de dados ano que vem (Proquest e 49 

Economatica). ● Recesso de final de ano: A professora Luciana informou que irá dizer quem vai 50 

aderir ou não ao recesso para informar a comunidade na sessão de dezembro. ● Câmara de 51 

Graduação: Com a palavra, a professora Ismara disse que já fora enviado por e-mail, mas que até 9 52 

de novembro estará disponível formulário para avaliação docente com a experiência das ADEs. 53 

Informou que a portaria das ADEs desse semestre já foi divulgada com pequenas alterações. Com a 54 

palavra, o professor Bolivar pediu que o Moodle fosse liberado o mais breve possível e que os 55 

prazos eram curtos e os professores não conseguiam aderir. A professora Ismara disse que enviará 56 

informe esclarecendo sobre o Moodle. ● Câmara de Pós-graduação: O professor André Roncaglia, 57 

primeiramente, parabenizou a professora Claudia, o professor Fábio Alexandre sobre a organização 58 

do evento e informou sobre o pedido da ProPGPq solicitando que todos pesquisadores que tiverem 59 

https://eleicoes.unifesp.br/
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trabalhos relacionados à Covid-19 para informar a Câmara para levar à Reitoria para ser publicado 60 

na revista Entreteses. ● Discentes: a EPPEN Jr. apresentou seus últimos informes sobre o 61 

andamento dos trabalhos da empresa júnior. A senhorita Marianna de Almeida Marcondes atualizou 62 

sobre o credenciamento com a universidade para regularização e que eles vêm fazendo muitas 63 

consultorias. Na sequência, a Presidente abriu a seção de ORDEM DO DIA: (1) Autorização do 64 

PL com apoio à mudança do zoneamento. Com a palavra, o professor Pedro Fiori Arantes, Pró-65 

reitor de Planejamento, fez sua apresentação sobre o processo de parcelamento da gleba de 66 

Quitaúna e informou que precisaríamos fazer duas aprovações, baseadas no material enviado 67 

previamente por e-mail. A primeira aprovação seria sobre mudança de zoneamento, com Projeto de 68 

Lei a ser enviado à Câmara Municipal de Osasco após aprovação da Congregação. A segunda 69 

aprovação seria sobre o eventual uso de alguns terrenos desmembrados de Quitaúna para 70 

pagamento da finalização do prédio principal do campus novo, com parecer favorável da 71 

Procuradoria.  Após apresentação, o professor Pedro esclareceu que a primeira votação seria a 72 

autorização para que o PL pudesse ser submetido à Câmara Municipal de Osasco com a mudança de 73 

zoneamento dos lotes indicados para que os terrenos pudessem ser colocados no mercado, sem a 74 

indicação do instrumento para isso, a partir de fundo mobiliário, a princípio para angariar recursos 75 

para o campus. A professora Luciana abriu para manifestações e com a não manifestação de 76 

nenhum conselheiro ela colocou para a votação. Com duas abstenções a Congregação aprovou o 77 

PL que será submetido à Câmara Municipal de Osasco para a mudança do zoneamento do 78 

campus Quitaúna. (2) Autorização de dação em pagamento de lotes para finalização da obra. 79 

O professor Pedro disse que esta votação seria para autorização da eventual dação em pagamento 80 

para concluir a obra utilizando um ou dois terrenos, com parecer favorável da Procuradoria. O 81 

professor esclareceu ainda que a dação seria uma operação que acontecia diretamente com a 82 

empresa que está contratada para fins de saldo do seu contrato. Não se tratava de uma alienação do 83 

terreno, pois esta modalidade necessitaria de aprovação do Governo Federal (MEC, Congresso e 84 

Presidente). A dação seria uma maneira de mobilizar o patrimônio mobiliário da universidade sem 85 

ter autorização do Executivo e Legislativo; uma dessas maneiras seria a dação em pagamento e a 86 

outra modalidade seria fundo imobiliário. Informou que haverá um perito que será contratado pela 87 

Unifesp e que fará a avaliação do terreno e, mediante negociação com a construtora, pelo valor 88 

desta avaliação, será feita a transferência da propriedade na forma de equivalente de pagamento de 89 
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serviços medidos da obra. O professor informou que quando tivermos valores esta Congregação 90 

será novamente comunicada para autorização do termo em si, pois, por enquanto, estamos tendo 91 

uma autorização genérica, sem saber qual a minuta e qual o valor. Informou que todas aprovações 92 

serão também avaliadas pelo Conselho Curador e pelo CONSU, tendo amparo das instâncias da 93 

universidade. O professor frisou que a definição dos valores, dos lotes e da minuta seriam 94 

apresentadas o mais breve possível em congregações vindouras. Por enquanto, segundo o professor 95 

Pedro, se tratava da aprovação do instrumento que possa ser trabalhado pela equipe da ProPlan na 96 

elaboração da minuta, que seria apresentada na Congregação o mais breve possível. Com a palavra, 97 

a professora Luciana reforçou que a aprovação se tratava de construção da minuta para que no 98 

futuro fosse apresentada à Congregação juntamente aos valores e aos lotes para aprovação. Neste 99 

momento, a professora Luciana abriu para manifestações e o professor Julio se inscreveu. Com a 100 

palavra, o professor Julio disse que o que estávamos aprovando era a abertura de uma possibilidade 101 

para pensarmos e encaminharmos a finalização do nosso prédio em Quitaúna. Disse que devemos 102 

ter clareza da conjuntura econômica e política em que estamos vivendo em que os recursos 103 

destinados à obra tendem a diminuir ou retirados totalmente, conforme colocado por vários 104 

membros da Comissão de Educação o retorno de perspectiva da retirada de mais um 1,5 bilhão do 105 

orçamento da Educação para 2021, fora a diminuição pensada na proposta de orçamento no 106 

Congresso. Com essa proposta teríamos mais autonomia e as características desta proposta seriam 107 

discutidas futuramente, finalizou o professor Julio. Nenhum outro conselheiro inscreveu-se, 108 

então, a Presidente colocou em votação a autorização do andamento dos trabalhos pela 109 

ProPlan na possibilidade da dação com os lotes do terreno em troca de recursos para a 110 

finalização das obras do campus Quitaúna. A Congregação aprovou por unanimidade. (3) 111 

Apresentação da Comissão de Ética Pública da Unifesp. Com a palavra, a professora Gianna 112 

Carvalheira agradeceu a oportunidade para apresentação da CEP, para que os membros 113 

conhecessem os trabalhos realizados pela comissão. Conforme conta no regimento da comissão, os 114 

campi possuem representatividade, sendo assim, a professora Gianna solicitou o nome de um 115 

servidor (TAE ou docente e um suplente) para compor a comissão central. A professora pediu que 116 

os nomes fossem enviados até o dia 20 de dezembro. A professora Luciana agradeceu a presença da 117 

professora. (4) CAEP: Homologação dos nomes dos novos membros - Biênio 2020-2022. Os 118 

seguintes nomes foram aprovados por unanimidade pela Congregação: Membros Titulares: 119 
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Celso Takashi Yokomiso, Daniel Campos de Carvalho, Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, 120 

Laura Calixto e Nildes Raimunda Pitombo Leite; Membros Suplentes: Marcello Simão Branco, 121 

Marina Gusmão de Mendonça, Pedro Caldas Chadaverian, Renato de Almeida Oliveira Muçouçah e 122 

Sandro Braz Silva. (5) Solicitação de remoção do Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho do 123 

Departamento de Relações Internacionais para o Curso de Direito. A Presidente informou que 124 

se tratava do pedido de remoção do professor Daniel Carvalho do Departamento de Relações 125 

Internacionais para o Curso de Direito com um código vaga como contrapartida. Com a palavra, o 126 

professor Daniel cumprimentou a todos e disse que esse procedimento tem como base o artigo 189 127 

do Regimento Geral da Unifesp e informou que a Comissão de Implantação do curso de Direito 128 

aprovou o pedido ao Departamento de Relações Internacionais da remoção do professor em troca do 129 

código de vaga 932143, referente ao cargo de Professor Adjunto A, Nível I, em regime de 40 130 

(quarenta) horas com Dedicação Exclusiva. Após apresentar o contexto do pedido, o professor 131 

Daniel informou que o pedido foi apresentado ao Departamento de RI que também aprovou tanto 132 

no âmbito do Núcleo Docente Estruturante, quando ao âmbito da Comissão de Curso. O professor 133 

lembrou que além das aprovações nos dois departamentos, deveria haver também a aprovação da 134 

Congregação. O professor Daniel frisou que ficará à disposição do Departamento de Relações 135 

Internacionais enquanto este acreditar ser pertinente. Além do histórico, o professor também 136 

pontuou sobre a justificativa da mobilidade: i) ao histórico de atuação em medidas relacionadas à 137 

implementação do curso de Direito (da confecção do PPC aos trâmites institucionais) e a 138 

consequente utilidade deste repertório no advento e fortalecimento do curso e ii) ao fato de as áreas 139 

de formação e de especialização apresentarem não apenas clara afinidade (algo comprovado pelas 140 

parcerias de pesquisa e extensão entabuladas com os docentes do curso) com as características do 141 

Curso de Direito, mas dialogarem com as necessidades pedagógicas do curso. Finalizou sua fala 142 

colocando-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Com a palavra, o professor Iagê, 143 

coordenador da Comissão do Curso de Direito, disse que o colegiado do curso fora unânime na 144 

aprovação do pedido de remoção do professor Daniel, pois entenderam que esse seria um 145 

movimento do curso, dispostos na documentação e expostos pelo professor Daniel anteriormente. 146 

Disse que o professor Daniel desempenhou um papel importantíssimo no processo de construção do 147 

curso, participando ativamente desde o início, inclusive tendo atuado como coordenador pro 148 

tempore e no processo de construção do Projeto Pedagógico do curso, além de outras parcerias nos 149 
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âmbitos da pesquisa, extensão e eventos, como, por exemplo, no Encontro de Pesquisas Empíricas 150 

em Direito e no Ciclo de Debates Direito e Pandemia. Todas essas atuações e colaborações definem 151 

uma afinidade do docente com o funcionamento e as demandas do curso. O professor Iagê falou 152 

sobre o segundo conjunto de razões que fundamentou esse convite que foi devido à formação do 153 

professor Daniel que seria capaz de atender as demandas do curso no Ensino, na Pesquisa e na 154 

Extensão, segundo as diretrizes do Projeto Pedagógico que ainda não estão abarcadas no corpo 155 

docente do curso. Com a palavra, o vice-chefe do Departamento de Relações Internacionais, 156 

Osmany Porto, disse que as falas dos professores Daniel e Iagê contemplaram o que ele queria dizer, 157 

mas informou que após terem recebido o pedido do curso de Direito, o Departamento convocou 158 

uma reunião extraordinária para discutir o pedido condicionada a um código de vaga como 159 

contrapartida. Nesta reunião, discutiram as justificativas enviadas e, também, a apresentação do 160 

professor Daniel sobre o pedido. Informou que o Conselho de Departamento aprovou a remoção do 161 

professor Daniel.  Agradeceu, em nome do departamento, a colaboração do professor Daniel 162 

durante todos esses anos. Com a palavra, o professor Ivan manifestou satisfação na postura em que 163 

o campus vem encaminhando essas questões de mobilidade dos docentes entre os departamentos e 164 

parabenizou o departamento de RI. Em regime de votação, a Congregação aprovou com o 165 

registro de uma abstenção a remoção do professor Daniel Campos de Carvalho do 166 

Departamento de Relações Internacionais para o Curso de Direito. (6) Homologação de 167 

aprovação ad referendum do Projeto Complementar do Centro de Estudos da Ordem 168 

Econômica. A Presidente disse que aprovou, ad referendum, a planilha do projeto complementar, 169 

que fora encaminhada com antecedência aos conselheiros por e-mail, do Centro de Estudos da 170 

Ordem Econômica e, antes de passar a palavra ao professor Ivan, a professora Luciana pediu para 171 

passar o contexto da questão. Disse que no ponto de pauta apresentado pelo professor Pedro, ela 172 

havia feito um contexto dos recursos provenientes dos Direitos Difusos que fora uma possibilidade 173 

que o campus tinha para fazer parcerias público-público e público-privadas para conseguirmos 174 

terminar o prédio de Quitaúna. Lembrou que tínhamos um grupo de trabalho para buscar 175 

financiamento público-público e na época o professor Ivan trabalhava na FAP e, também, ajudou a 176 

comissão na captação desses recursos. Na época o professor Ivan percebeu a possibilidade de 177 

mandar para o edital de Fundos Difusos um pedido para a construção da biblioteca, ao construir um 178 

Centro de Ordem Econômica, que fora aprovado na Congregação de setembro de 2019, daria para 179 
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fazer pesquisas no Centro e ocupar outra parte com a biblioteca. Esse recurso seria em torno de 21 180 

milhões de reais para a parte da construção do prédio e a outra parte, via FAP, para bolsas, pesquisas, 181 

congressos etc. Fora criada uma comissão para pensar novos projetos para submeter aos Fundos 182 

Difusos. A Congregação criou uma comissão com representantes de todos os departamentos para 183 

buscar e discutir novos projetos. Nesse sentido, esse projeto complementar tinha prazo apertado 184 

para envio e, dessa forma, não havia tempo hábil para se convocar uma reunião extraordinária da 185 

Congregação para deliberação. Dessa forma, justifica a aprovação feita ad referendum pela 186 

Presidente da Congregação para não perdermos os recursos. A professora demonstrou preocupação, 187 

pois esta comissão que fora formada para se pensar esses recursos não fora acionada em momento 188 

algum e como tempo fora estendido por um tempo, o professor Ivan convocou essa comissão para 189 

apresentar um novo projeto que está diferente do documento aprovado ad referendum pela 190 

Presidente, pois os valores mudaram. Dessa forma, a Presidente fez o contexto da aprovação ad 191 

referendum para prestar contas à Congregação. Com a palavra, o professor Ivan disse que a planilha 192 

que continha os números com maiores detalhes foi enviada com antecedência. Informou que o 193 

projeto inicial teve aporte em torno de 21,2 milhões de reais para início de suas atividades aprovado 194 

no Ministério da Justiça em 23 de maio de 2019. Disse que desde maio de 2019 a comissão vem 195 

produzindo diversas diligências para atender os pedidos. Disse que a chance de conseguir esses 196 

recursos era concentrar em regulação, concorrência, governança pública e economia com viés 197 

quantitativo, pois a maior parte desses recursos vêm do CAD, que tinha expectativa de ter um 198 

centro ligado a alguma universidade. O professor Ivan também informou que ainda em 2019 houve 199 

uma nova chamada para projetos do CFDD (Edital publicado em 21.11.2019), quando, através da 200 

Fundação de Apoio, houve a apresentação de novo projeto, desta vez incluindo bolsas e recursos 201 

para pesquisa, com recursos menores para obras (Centro de Convivência). O projeto, de R$ 11,5 202 

milhões, foi aprovado, mas não recebeu recursos, tendo sido estimulado que o CEOE o 203 

reapresentasse com eventuais aperfeiçoamentos neste ano de 2020. Com o anúncio do Edital 204 

02/2020 do FDD, foram reunidas propostas e demandas hábeis a serem abrigadas no projeto do 205 

CEOE. O projeto demandou novamente a preparação de centenas de documentos, incluindo 206 

orçamentos, planejamentos, cronogramas físico-financeiros, declarações e estudos. O total de 207 

recursos solicitado na proposta enviada em 29 de outubro é de R$ 36,5 milhões. Disse que existe 208 

muita expectativa em relação ao projeto e que é um projeto muito bem visto no Ministério da 209 
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Justiça e no Fundo de Direitos Difusos, demandando muito trabalho até conseguirmos de fato a 210 

disponibilização dos recursos. O professor disse que especial atenção foi dada a questão da 211 

viabilidade do projeto, como a realização das atividades ali elencadas impacta a infraestrutura e 212 

pessoal do campus Osasco. Foram estimadas 47.316 horas de trabalho em compras, licitações, 213 

recrutamentos, execução financeira e outras, além de R$ 1,35 milhão em custos indiretos, 214 

envolvendo todos os custos para trabalho da equipe de execução do projeto. Isso implica em um 215 

pico de demanda de pessoal de mais de 15.000h/ano, pelo período de 3 anos, impossível se ser 216 

suprido sem apoio externo. Por essa razão, essas atividades contarão com o apoio integral da nossa 217 

Fundação de Apoio. Em relação ao espaço físico, o projeto inicial do CEOE/UNIFESP já prevê a 218 

atuação dos novos pesquisadores e bolsistas, utilizando parte das instalações no novo prédio, 219 

segundo o professor Ivan. Em relação ao resumo das linhas gerais de orçamento: 220 

 221 

 222 

Bolsas: Grupo Concorrencial: 2 Pós-doutorados, 2 doutorados, 5 mestrados, 7 iniciações 223 

científicas. Grupo de Regulação: 2 Pós-doutorados, 3 doutorados, 5 mestrados, 7 iniciações 224 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 

 
ATA/CONGREGAÇÃO/ORD/NOVEMBRO/2020 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Oleska Winogradow, 100 - Osasco - SP - CEP: 06120-042 

diretoria.osasco@unifesp.br 

científicas. Grupo de Governança Pública: 3 Pós-doutorados, 4 doutorados, 7 mestrados, 7 225 

iniciações científicas. Grupo de Políticas Públicas: 3 Pós-doutorados, 6 doutorados, 9 mestrados, 226 

14 iniciações científicas. Grupo de Economia Narrativa: 3 Pós-doutorados, 6 doutorados, 8 227 

mestrados, 12 iniciações científicas. Grupo Aplicado – Acessibilidade (com SJC): 1 Pós-228 

doutorados, 2 doutorados, 2 iniciações científicas. Grupo Aplicado – Ambiental (com Baixada): 2 229 

Pós-doutorados, 7 doutorados, 15 mestrados, 10 iniciações científicas. Grupo de Tutoria CEOE: 230 

24 bolsistas de tutoria/ano (72 no total), 6 tutores/ano no total. Bolsas de Adjunto: 11 bolsas de 231 

adjuntos nos projetos aplicados (acessibilidade de CEMA) e em big data, LGDP e nos grupos 232 

temáticos. Sobre o coorte Osasco, inspirado no coorte da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e 233 

iniciativas similares, que produzem centenas de artigos e teses. O objetivo do painel do tipo coorte 234 

longitudinal é cadastrar, entrevistar e acompanhar pré-adolescentes e seus respectivos pais ou 235 

responsáveis por aproximadamente 3 anos, quando será realizada uma segunda abordagem do 236 

estudo com os mesmos entrevistados. O painel do tipo coorte aqui proposto considera pré-237 

adolescentes de aproximadamente 11 anos, matriculados no 6º ano (antiga 5ª série) em escolas 238 

estaduais e privadas do município de Osasco/SP. Serão testadas diversas políticas públicas e 239 

hipóteses socioeconômicas, tratando-se de um projeto de longo prazo. Sobre o Banco de Dados em 240 

Governança Pública, no projeto atual, já em execução, a pauta de Governança Pública terá seu 241 

início marcado pelo lançamento do livro “New Directions in the Study of Corruption: Essays in 242 

Honor of Susan Rose-Ackerman”. Participam do livro Andrei Shleifer, Barry Weingast, Bo 243 

Rothstein, Cláudio Ferraz, Luis Roberto Barroso, Nicolàs Garcia, Paul Lagunes, Rafael DiTella, 244 

Mathew McCubbins, Tina Søreide, entre vários outros. Essa etapa inicial deve resultar também em 245 

convênios e cooperações com outras universidades. Um objeto de pesquisa em comum, capaz de 246 

facilitar essas cooperações, é a criação de um banco de dados quantitativo sobre a operação Lava 247 

Jato. Sua versão inicial deverá permitir consultas online e extração de dados, na mesma plataforma 248 

online, em formatos apropriados para o uso de pacotes estatísticos (como Stata, SPSS e outros) e/ou 249 

acessíveis através de linguagens de programação (R, Python) em formatos padronizados (CSV). 250 

Essas informações dever ser acessíveis em formato aberto, tanto em plataformas para um público 251 

leigo, como em plataformas voltadas ao público técnico (por exemplo, como o Github). Devem 252 

estar disponíveis, as informações e todos os documentos que acompanham o projeto, em português 253 

e inglês. Finalizada sua apresentação, a professora abriu para palavra aos conselheiros. O senhor 254 
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Andreas Leber pediu a palavra para perguntar quanto estava alocado de espaço para o Centro e 255 

quanto estava para a biblioteca, pois não encontrou essa informação. O professor Ivan disse que 256 

existem dois pisos em que o Centro estará concentrado, com área de pesquisadores, de visitantes, 257 

para acervos especiais, com uma área de biblioteca e o esforço feito pela arquiteta e Proplan foi 258 

manter os espaços mais abertos possíveis. Esse recurso será para um determinado tempo, segundo a 259 

professora Luciana e depois os espaços serão rediscutidos. Com a palavra, o professor Julio disse 260 

que esse projeto se propõe a trazer uma grande quantidade de recursos e pediu esclarecimentos de 261 

como esse projeto fora formulado, pois o Centro de Estudos de Ordem Econômica é um organismo 262 

que foi criado na Congregação e as pessoas eleitas também tratavam da infraestrutura visando o 263 

projeto inicial. Perguntou se além das planilhas encaminhadas existe um projeto escrito com 264 

justificativas e todas outras questões necessárias para elaboração de um projeto e que pessoa este 265 

projeto ficará ligado. Perguntou por último se os recursos ficarão ligados à FAP. Com a palavra, a 266 

professora Claudia Tessari perguntou se esse documento usado para apresentação foi encaminhado 267 

aos conselheiros com antecedência, pois para tirar dúvidas com maior qualidade seria necessário ter 268 

analisado o documento antes. A professora Luciana pediu a palavra para esclarecer que enviou na 269 

convocatória na sexta-feira da semana passada, pois segunda foi feriado, apenas a planilha, pois, 270 

apesar de ter pedido um projeto escrito, este não fora encaminhado e ela encaminhou somente a 271 

planilha que assinou com recursos de mais ou menos 11 milhões de reais e não assinou essa nova 272 

planilha, pois como o prazo fora estendido e talvez o professor Ivan tenha aproveitado o processo 273 

para realizar as alterações. Na última quarta-feira, a pedido do professor Ivan, fora encaminhada a 274 

planilha com os novos valores, de mais ou menos 36 milhões de reais, mas sem nada escrito. A 275 

professora Claudia agradeceu os esclarecimentos e demonstrou-se preocupada em tratarmos esse 276 

projeto com essa importância sem estarmos devidamente instruídos com o material completo para 277 

analisarmos com antecedência. A segunda pergunta da professora Claudia foi se o projeto fora 278 

construído por quem e por qual âmbito de decisões e como ele pretendia encaminhar a questão. 279 

Com a palavra, o professor Julio perguntou com quais valores o projeto fora encaminhado, se com o 280 

que foi aprovado ad referendum ou com esses mostrados na planilha apresentada pelo professor 281 

Ivan. Com a palavra, o professor Ivan disse que estávamos apresentando um segundo projeto e o 282 

Fundo mudou o formato de apresentação. O primeiro projeto apresentado continha além de uma 283 

planilha, muito mais simples, um documento escrito em formato de Word em que se detalhavam os 284 
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objetivos, justificativas etc. O FDD, a partir dos editais do ano passado, aboliu o formato escrito e 285 

colocou todas informações necessárias dentro da planilha, incluindo partes em escrito. Informou 286 

que houve duas comissões envolvidas no projeto, a primeira comissão foi tirada em uma 287 

Congregação de 2018 que preparou os documentos da diligência dos recursos de 21 milhões de 288 

reais e a segunda comissão, comentada pela professora Luciana, que procuraria as captações. Após 289 

a publicação do edital, essa comissão se reuniu diversas vezes em que observaram quais 290 

contribuições poderíamos colocar no projeto além do que já havia sido apresentado no ano passado, 291 

dos R$ 11,5 milhões. Após isso foram colhendo e validando as contribuições nas reuniões, 292 

incluindo as sugestões da professora Karen Costa sobre tutoria etc. Do ponto de vista formal, 293 

segundo o professor Ivan, o coordenador que assina o projeto e presta contas no Ministério da 294 

Justiça seria ele mesmo, recaindo sobre ele a responsabilidade. Disser também que trabalhava com 295 

Direito Público e possuía expertise sobre o assunto. Em relação à pergunta do professor Julio, o 296 

professor Ivan disse que tínhamos um valor aprovado ano passado de 11,5 milhões de reais com o 297 

projeto base e anexando extensões, orçando-as e incluindo-as no projeto. Frisou que o projeto 298 

tratava-se de uma proposta inicial e não que os recursos seriam transferidos para nós imediatamente. 299 

Disse que haverá ainda muitas diligências, complementações, supressões, inclusões e mudanças, 300 

sendo um processo longo, com previsão até dezembro de 2021. Disse que escolherão o formato do 301 

projeto se será convênio, termo de execução descentralizada e passará em todas instâncias 302 

pertinentes. Com a palavra, a professora Luciana fez um adendo de sua participação na comissão. 303 

Ela disse que este projeto não foi feito por esta comissão, mas sim, apresentado para a Presidente da 304 

Congregação para aprovação em uma reunião extraordinária. Ela achou importante a comissão 305 

saber para divulgar aos departamentos e com o primeiro projeto, o professor Ivan chamou uma 306 

reunião para tratar das questões e, inclusive, ela levou o assunto ao Departamento Acadêmico de 307 

Administração que também questionou sobre o projeto escrito. Ela acreditava que esta comissão 308 

não se reuniu antes, pois ela faz parte da comissão e nunca recebeu convite para participar de 309 

reuniões. Após o prazo estendido para fazer alterações e sugestões foi que ela e a professora Karen 310 

Costa participaram, porém, não fizeram essa construção do projeto anteriormente. Ela acreditava 311 

que deveria haver representatividade, pois no momento em que os pedidos desses recursos forem 312 

feitos, a direção do campus também seria responsável por assinaturas e outras questões, mesmo que 313 

a FAP chegue a viabilizar o recurso. Por isso, disse ser importante que esse projeto passasse pelos 314 
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colegiados do campus, mesmo que a FAP prestasse contas. Pediu, para finalizar, que esses projetos 315 

fossem enviados com devida antecedência para informar aos conselheiros. Com a palavra, o 316 

professor Bolivar parabenizou o professor Ivan e disse que o projeto era muito grande e importante 317 

para a EPPEN e sugeriu, a título de contribuição, que seria importante haver uma governança do 318 

projeto e comitês, pois apesar de o professor Ivan ser o responsável, havendo estruturas de 319 

governança e comitês para definição das propostas daria muito mais transparência e respaldo para 320 

sua atuação. Com a palavra, o senhor Andreas mostrou-se preocupado com as questões operacionais 321 

da biblioteca. Perguntou se o Centro ficará no mesmo prédio, mas se haveria separação física entre 322 

o Centro e a biblioteca e se os acervos especiais citados seriam gerenciados pelo Centro, pela 323 

biblioteca ou por ambos. No primeiro projeto, segundo a professora Luciana, é um projeto com 324 

tempo determinado e o prédio para construção daquele espaço é um prédio que vem diretamente 325 

para a Unifesp. Mesmo que o Centro possua acervos específicos a professora Luciana acreditava 326 

que compunham a nossa biblioteca, pois após o tempo determinado do projeto acabar, tudo será 327 

incorporado pela Unifesp. Este outro projeto é um projeto complementar para bolsas etc, concluiu a 328 

professora Luciana. O senhor Andreas disse estar preocupado sobre quem iria gerenciar esses 329 

acervos, pois apesar de terem recebido uma assistente em administração recentemente, a biblioteca 330 

possuía apenas cinco servidores e segundo o convênio assinado com a Prefeitura de Osasco a 331 

biblioteca seria pública e eles teriam que se preocupar com acervo universitário e acervo público. 332 

Informou que a biblioteca atualmente funcionava apenas oito horas diárias devido à falta de 333 

servidores. A professora Luciana disse também se preocupar com a falta de servidores na EPPEN e 334 

informou que alocou uma servidora nova para a biblioteca e pediu que com isso o horário de 335 

funcionamento fosse estendido, mas ainda assim achava que o problema de falta de técnicos era 336 

muito grave na instituição e a direção sempre estava cobrando a reitoria para enviar mais servidores, 337 

pois a direção acadêmica não conseguia liberar código de vagas, mas estava cobrando sempre a 338 

reitoria, pois esta era a instância que negociava com o MEC. Disse que devemos continuar 339 

cobrando a reitoria para nos enviar mais técnicos, pois a biblioteca não era o único setor que 340 

precisava de mais servidores; todos os outros também necessitavam e juntos continuaríamos a 341 

cobrar para a atual gestão e também para a próxima que vier ano que vem. Com a palavra, o 342 

professor Julio disse que o projeto era muito importante para a EPPEN e que colocaria a escola em 343 

outro patamar de acordo com os recursos que ela recebia e que pode fazer com que a EPPEN receba; 344 
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por isso sua grande preocupação com relação a esse processo de elaboração, de encaminhamento e 345 

execução e, embora seja importante, não gostaria de colocar obstáculos, pois o projeto é muito 346 

grande para utilizar de um mecanismo frágil e ainda não muito institucionalizado na universidade: o 347 

Centro de Estudos em Ordem Econômica. O professor fez vários questionamentos e sugeriu como 348 

encaminhamento a necessidade premente da transformação do Centro de Estudos em Ordem 349 

Econômica em órgão complementar com recursos e servidores próprios, com regimento, atendendo 350 

às questões de governança etc. Que haja uma vinculação ao encaminhamento desse projeto um 351 

processo paulatino, dentro de metas discutidas em congregações futuras, de transformação de quem 352 

encaminharia esse projeto em um órgão complementar sediado no campus Osasco. Com a palavra, 353 

o professor Ivan disse que entendia a preocupação do senhor Andreas, mas o acervo de livros já 354 

passou no primeiro projeto e estavam recebendo 1.400 a mais e este novo projeto não previa mais 355 

livros. O projeto em seu estágio atual ainda estava em fase inicial e essa proposta ainda será 356 

modificada através das diligências. A professora Luciana encaminhou solicitando a aprovação feita 357 

ad referendum e pediu para criar um comitê de governança e a comissão que foi aprovada em 358 

congregação deveria ser consultada se os membros tinham interesse em continuar, se sua formação 359 

continuaria do mesmo jeito ou se fosse reformulada para ajudar nas captações e na governança e 360 

transparência do projeto. Também sugeriu transformar um órgão complementar ligado à EPPEN. 361 

Pediu a todos que forem propor projetos que avisassem com antecedência para que possamos ter 362 

tempo de pautar na Congregação com a devida antecedência, pois envolvia questões institucionais. 363 

Saindo o primeiro recurso do projeto, já poderíamos criar o órgão complementar e pediu que o 364 

professor Ivan encabeçasse a questão. O professor Ivan pediu que a reformulação da comissão fosse 365 

feita na próxima Congregação ou em janeiro, pois em fevereiro haveria mais oportunidades de 366 

captação e seria bom estarmos articulados com projetos na gaveta para apresentar. Sugeriu criar 367 

grupos para captação de recursos para expandirmos a universidade em pesquisa e captação de 368 

recursos. Neste momento, colocou em votação, nestes termos, a aprovação feita ad referendum 369 

e reformulação da comissão para pensarem no órgão complementar para os projetos do FDD. 370 

Aprovação ad referendum e encaminhamento foram aprovados/homologados por 371 

unanimidade pela Congregação. O professor Ivan agradeceu o trabalho da Direção Acadêmica. 372 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei 373 

esta ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente.  374 
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