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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIFESP – CAMPUS 1 

OSASCO EM 05.03.2021 2 

 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Sala de Reuniões 3 

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

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

Compareceram os(as) conselheiros(as): Acácio Augusto Sebastião Júnior, Alessandra Ramada da 6 

Matta, Alvaro Luis dos Santos Pereira, André Roncaglia de Carvalho, Bolivar Godinho de Oliveira 7 

Filho, Claudia Alessandra Tessari, Daniel Campos de Carvalho, Daniela Verzola Vaz, Elisangela 8 

Bardi da Fonseca, Emilia Tiemi Shinkawa, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Alexandre dos Santos, 9 

Fábio César Venturini, Fermanda Emy Matsuda, Francisco Carlos Fernandes, Iagê Zendron Miola, 10 

Ismara Izepe de Souza, João Tristan Vargas, Juliana Mateusa Meira Cruz, Julio Cesar Zorzenon 11 

Costa, Larissa Reis Matoso, Marlene Rodrigues, Murilo Leal Pereira Neto, Nildes Raimunda 12 

Pitombo Leite, Raphael de Oliveira Garcia, Regiane Nitsch Bressan e Tatiana Travassos de 13 

Menezes. Justificaram ausência: Andreia Pereira da Silva, Carlos Eduardo Sampaio Burgo Dias, 14 

Dan Rodrigues Levy, Francielle Santo Pedro Simões, Ivan César Ribeiro, João Alberto Alves 15 

Amorim, Marcello Simão Branco e Ricardo Luiz Pereira Bueno. Não justificaram ausência: 16 

Andreas Leber, Márcio Amaro de Souza e Pedro Caldas Chadarevian. A Presidente cumprimentou, 17 

agradeceu a presença de todos e abriu a seção de EXPEDIENTE: Aprovação de Atas ● Ata da 18 

reunião ordinária de 05 de fevereiro de 2021. A ata foi aprovada por unanimidade. Processos da 19 

Câmara de Graduação ● 23089.000438/2021-01: reversão de cancelamento de vaga de aluna RA: 20 

150.282 – Relações Internacionais (SEI: 23089.000438/2021-01). A Congregação registrou ciência 21 

ao processo em tela. Na sequência, a Presidente abriu a seção de INFORMES: Informes da 22 

Direção Acadêmica – ● 10 Anos de EPPEN: A Presidente convidou a todos para a solenidade dos 23 

10 anos da EPPEN a ocorrer na segunda-feira 15 de março, às 18h, com transmissão pelo YouTube 24 

em link a ser enviado. ● Comissão Local do Congresso Acadêmico: A professora Luciana Onusic 25 

informou que o Congresso Acadêmico seria novamente realizado remotamente devido às condições 26 

sanitárias de pandemia e que, neste ano, seria nos dias 21 a 25 de junho. ● Orçamento: A 27 

Presidente informou que convidou a pró-reitora de administração para participar desta reunião para 28 

falar sobre o orçamento; todavia, a senhora Tania Mara não pôde comparecer e a Presidente sugeriu 29 
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uma reunião extraordinária para tratar deste assunto no dia 26 de março. ● Vagas novas: A 30 

Presidente relembrou que os códigos de vagas novos não poderiam ser nomeados até 31 de 31 

dezembro do corrente. ● Nova Chefia da Secretaria Integrada: A professora Luciana informou 32 

que a senhora Tatiana Travassos estava assumindo a chefia da Secretaria Integrada a partir deste 33 

mês. Ressaltou que a servidora já estava realizando o papel de chefia informalmente há bastante 34 

tempo, porém, agora, foi oficializada sua função. Informes da Direção Administrativa – ● 35 

Orçamento de Custeio e de Capital referentes a 2020: A Diretora Administrativa, senhora Juliana 36 

Mateusa, apresentou os números referentes aos orçamentos de Custeio e Capital de 2020 e, apesar 37 

das imensas dificuldades, conseguimos economizar consideravelmente. A senhora Juliana também 38 

falou sobre algumas reformas e manutenções que ocorreram no prédio da rua Oleska Winogradow. 39 

Com a palavra, a professora Luciana disse que os recursos do Fundo de Direitos Difusos (FDD) são 40 

específicos para projetos e que na Congregação extraordinária do dia 26 de março a senhora Tânia 41 

Mara e o professor Ivan Ribeiro poderiam falar para onde estariam indo esses recursos, pois não 42 

temos acesso a eles para realizar outras questões no campus. A professora também frisou que a 43 

economia fora grande devido a não termos atividades presenciais no momento. Os Conselheiros, no 44 

chat, manifestaram congratulações à administração da senhora Juliana Mateusa. Com a palavra, o 45 

professor Julio disse que teríamos muitos problemas orçamentários caso não estivéssemos no 46 

trabalho presencial. Disse ainda que a perspectiva é muito ruim com a nova proposta orçamentária e 47 

pediu para ficarmos vigilantes e pressionarmos com a finalidade de evitar o corte de recursos 48 

previstos para a Educação. Finalizou sua fala dizendo que a Educação, ao manter as atividades, era 49 

de extrema importância para a manutenção da saúde mental dos jovens. A senhora Alessandra 50 

Ramada, com a palavra, parabenizou a senhora Juliana e o administrativo pela gestão do campus. 51 

Disse que os recursos do PNAES nem sempre vêm completos para custear o restaurante e que nesse 52 

ano foram usados para pagar o aluguel dos equipamentos emprestados aos alunos. Finalizou 53 

dizendo que não teríamos mais verbas para custear novos estudantes. Informes da Câmara de 54 

Graduação ● Portarias das ADEs: A professora Ismara disse que a nova Portaria das ADEs foi 55 

publicada e que os ajustes dos planos de ensino serão discutidos na próxima reunião da Câmara de 56 

graduação para posterior envio à ProGrad. Disse também que os planos ficarão disponíveis nas 57 

páginas dos cursos e pediu que esses documentos fossem muito bem detalhados em relação às 58 

atividades síncronas e assíncronas. Reforçou na boa elaboração dos planos de ensino para evitarmos 59 
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aborrecimentos e discordâncias e que tudo esteja muito claro e transparente para dar tranquilidade 60 

aos docentes e discentes. ● Recepção dos calouros: A coordenadora da Câmara de Graduação disse 61 

que os ingressantes serão recebidos dia 5 de maio e a Câmara pensará na sua recepção online, nos 62 

moldes do Congresso Acadêmico com apresentações dos setores, das coordenações de cursos e eixo. 63 

Pediu que todos os envolvidos pensassem em apresentações específicas e que a Comissão seria 64 

formada na próxima reunião. Com a palavra, a professora Luciana reforçou o atendimento aos 65 

alunos de Direito que começarão sem veteranos para sua recepção e integração. Informes da 66 

Câmara de Pós-Graduação ● Regimento da ProPGPq: o professor André disse que o regimento 67 

estava em vias de aprovação e que traria em breve uma apresentação resumida sobre as alterações. 68 

Salientou que houve poucas mudanças e que agora qualquer professor ligado a um departamento 69 

poderia ser coordenador da Câmara, não sendo mais necessário ser professor ligado 70 

obrigatoriamente a um programa. ● Internacionalização: O professor disse sobre a viabilidade da 71 

internacionalização dentro da política da Unifesp. Foi criada comissão que estava se reunindo para 72 

avançar nas discussões e que traria um resumo na Congregação quando tivesse mais informações. 73 

Pediu que os departamentos discutissem as suas linhas de pesquisas, as sinergias, pois serão 74 

importantes para a Câmara achar soluções e alternativas para avançar na questão. Informes da 75 

Câmara de Extensão ● Ações de Extensão: A vice-coordenadora da Câmara, Tatiana Travassos, 76 

falou sobre os 11 eventos que foram aprovados no último mês, sendo 9 da área do Direito; uma 77 

série de encontros de Brasil e Itália sobre Direito Civil realizados pela professora Lia Cintra. ● 78 

Extensão em números: A senhora Tatiana projetou os números de ações de extensões da CAEC 79 

que demonstrava um aumento significativo da extensão do campus Osasco. ● Curricularização da 80 

Extensão: O coordenador da Câmara, professor Álvaro Pereira, informou sobre a recém publicada 81 

Portaria 192 que consolidava a curricularização da extensão na Unifesp e que todos os cursos 82 

precisariam incluir as mudanças em seus PPCs até 2022 para início com os ingressantes de 2023. O 83 

professor Álvaro finalizou sua fala informando sobre a disponibilização de recursos para custeio de 84 

atividades relacionadas à curricularização. O recurso e sua operacionalização estão sendo definidos 85 

e daria maiores detalhes oportunamente. Para finalizar os informes da Câmara de Extensão, a 86 

senhora Tatiana disse que haverá o Congresso Brasileiro de Extensão promovido pela UFMG, de 87 

forma online. Informes dos Discentes: A senhorita Mizpá, da EPPEN Feminista, apresentou e 88 

convidou a todas(os) para o III Encontro da Semana da Mulher a ser realizado a partir de segunda-89 
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feira, dia 8 de março. Na sequência, a Presidente abriu a seção de ORDEM DO DIA: (1) Professor 90 

Afiliado no Departamento de Ciências Atuariais - Prof. Dr. Antonio Cordeiro Filho – (SEI: 91 

23089.001902/2021-79) – Apreciação de parecer da Comissão da Congregação. Com a palavra, o 92 

professor Murilo, membro escolhido pela Congregação - juntamente ao professor Julio, para emitir 93 

parecer sobre o pleito, apresentou o documento que, ao final, recomendava aprovação da afiliação 94 

do professor Cordeiro ao Departamento de Ciências Atuariais. Após votação secreta pelo RNP, a 95 

afiliação do professor Cordeiro foi aprovada por unanimidade pela Congregação. O professor 96 

Raphael Garcia, chefe do Departamento de Ciências Atuariais em exercício, agradeceu a todos em 97 

nome do departamento. (2) Aprovação do relatório parcial de 18 (dezoito) meses do professor 98 

visitante George André Willrich Sales – Departamento de Ciências Contábeis (SEI: 99 

23089.106669/2019-03). Relatório aprovado por unanimidade pela Congregação. (3) Homologação 100 

de aprovação de oferecimento de vagas adicionais para Refugiados, Apátridas e Portadores de 101 

Visto Humanitário (SEI: 23089.122379/2020-32). Decisão homologada por unanimidade. (4) 102 

Aprovação dos nomes dos representantes dos segmentos na Solenidade dos 10 anos. Após 103 

discussões, ficou decidido que cada categoria que compõe a EPPEN deveria indicar dois nomes 104 

para fala de 3 minutos na solenidade dos 10 anos da EPPEN. Os nomes aprovados foram: Docentes 105 

– Fabio Venturini e Nena Cei; TAE - João Subires e Reginaldo Barbosa; Discentes - Fabio 106 

Agustinho Júnior e Rafael Teixeira. (5) Aprovação representantes nas Comissões. Comissão 107 

Local de Afastamento para Pós-graduação Stricto Sensu – Docentes: Luciana Rosa de Souza, Fábio 108 

Venturini e Salvador Schavelzon. Nomes aprovados por unanimidade. Comissão Local de 109 

Afastamento para Pós-graduação Stricto Sensu – TAE: Larissa Matoso, Marlene Rodrigues e 110 

Tatiana Travassos. Nomes aprovados por unanimidade. Comissão Própria de Avaliação – 111 

Substituição de representante TAE. Não houve candidatos para substituição da servidora Andreia 112 

Pereira, que pediu desligamento. Comissão Unificada 30 horas – Homologação de aprovação ad 113 

referendum Lilian Bispo como representante na Comissão: O nome da senhora Lilian Bispo foi 114 

aprovado por unanimidade. Comissão Local do Congresso Acadêmico 2021: I - Representantes da 115 

Direção Acadêmica: a) Julio Cesar Zorzenon Costa; b) Luciana Massaro Onusic. II -116 

 Representantes dos Departamentos Acadêmicos e do Curso de Direito: a) Administração: Prof. 117 

Dr. Osvaldo de Sordi; b) Economia: Profa. Dra. Solange Ledi Gonçalves; c) Relações Internacionais: 118 

Prof. Dr. Alexandre Hage; d) Curso de Direito: Prof. Dr. Iagê Zendron Miola. III - Representantes 119 
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das Câmaras Acadêmicas: a) Câmara de Extensão e Cultura: Prof. Dr. Alvaro dos Santos Pereira. 120 

IV - Representante nato de PIBIC: a) Profa. Dra. Solange Ledi Gonçalves. V - 2 (dois) 121 

representantes dos servidores Técnico-administrativos em Educação: a) Tatiana Travassos de 122 

Menezes. Todos os nomes foram aprovados por unanimidade. Os outros nomes seriam convidados e 123 

incluídos posteriormente. (6) Concursos: Administração: aprovação da banca do concurso da 124 

subárea de Finanças. Devido a um conflito de interesse com um candidato, o Presidente desta 125 

banca, professor Evandro Lopes, deverá ser substituído. Ao final, a Congregação aprovou, 126 

parcialmente, a banca da subárea de Finanças, necessitando de o departamento providenciar outra 127 

indicação de Presidente para ser aprovado na próxima sessão da Congregação em abril. A Comissão 128 

de Bancas reunida antes da sessão da Congregação de hoje também recomendou a substituição do 129 

professor Durval Lucas como membro da banca. Enquanto as alterações não forem definidas, essa 130 

banca não poderá ser publicada. Administração: aprovação da banca do PSS da subárea de 131 

Administração Geral. Substituto da vaga da professora Luciana Onusic que estava como Diretora 132 

Acadêmica. Após a apresentação feita pelo chefe do DAA, professor Bolivar Godinho, a banca foi 133 

aprovada por unanimidade pela Congregação. Administração: aprovação da banca do PSS da 134 

subárea de Introdução à Economia. Substituto da vaga da professora Pollyana Carvalho que 135 

estava cedida para outra instituição de ensino. A banca tem previsão de ser realizada entre 6 e 8 de 136 

abril. Após a apresentação feita pelo chefe do DAA, professor Bolivar Godinho, a banca foi 137 

aprovada por unanimidade pela Congregação. Ciências Atuariais: aprovação da banca do PSS da 138 

subárea de Economia Aplicada. Substituto da vaga da professora Daniela Weintraub que estava 139 

em afastamento. Após a apresentação feita pelo chefe em exercício do Departamento de Ciências 140 

Atuariais, professor Raphael Garcia, a banca foi aprovada por unanimidade pela Congregação. 141 

Ciências Contábeis: aprovação da banca do PSS da subárea de Contabilidade Social e 142 

Ambiental. Substituto da vaga da professora Heloisa Hollnagel que estava cedida para a Capes. 143 

Após a apresentação feita pelo chefe do DCC, professor Francisco Carlos, a banca foi aprovada por 144 

unanimidade pela Congregação. Ciências Contábeis: aprovação de banca do Concurso da 145 

subárea de Sistema de Informações Contábeis. Vaga que fora ocupada pelo professor Rosenei 146 

Novochadlo, falecido em 2019. Após a apresentação feita pelo chefe do DCC, professor Francisco 147 

Carlos, a banca foi aprovada por unanimidade pela Congregação. Com a palavra, a senhora 148 

Alessandra Ramada questionou como seria a logística e organização para a realização das bancas, já 149 
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que estávamos em um momento crítico da pandemia. Com a palavra, a professora Luciana informou 150 

que as bancas retornariam de forma híbrida ou presencial devido a cessação do estado de 151 

calamidade pública por parte do Governo Federal. Assim que soube da decisão, a direção acadêmica 152 

já acionou a direção administrativa para tratarem da questão e informou que os concursos, na 153 

EPPEN, ocorrerão em formato híbrido com a presença do secretário, presidente da banca, 154 

candidatos e apoio logístico no campus e os membros da banca examinadora de forma remota. 155 

Disse que as provas didáticas serão realizadas por Google Meeting com um computador para cada 156 

candidato e outro para o secretário instalados no auditório, pois alguns certames contarão com mais 157 

de 45 candidatos e não seria possível sua realização em sala de aula. As 4 salas que comportam 158 

mais de 80 lugares também serão usadas, disse a diretora acadêmica. A professora Luciana disse 159 

também que a Divisão de Gestão com Pessoas ajudará na aplicação das provas e no escaneamento 160 

para envio aos membros da banca examinadora. Disse que computadores com web câmera serão 161 

utilizados e, além do secretário e RH, alguns professores irão ajudar na parte operacional. Frisou 162 

que mesmo com todos os cuidados algumas coisas poderão acontecer que fugirão do nosso controle. 163 

Finalizou dizendo que a Comissão Local de Retorno das Atividades Presenciais foi acionada para 164 

ajudar a pensar nas questões de segurança e que estavam buscando informações de como realizar 165 

tudo de forma segura. A professora Claudia Tessari pediu a palavra para mostrar a ineficiência dos 166 

departamentos por curso. Mostrou o exemplo de que os departamentos estavam com dificuldades 167 

em contratar um professor da mesma área para cada departamento, sendo que apenas um ou dois 168 

professores para a EPPEN toda já seriam suficientes. Citou o exemplo de haver um dois professores 169 

de Introdução à Economia para o campus todo e não um professor dessa área para cada 170 

departamento como ocorre hoje. Alguns professores, no chat, registraram apoio à fala da professora 171 

Claudia e disseram ser urgente repensarmos na estrutura departamental da EPPEN. Nada mais 172 

havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei esta ata 173 

que, após aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente.  174 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

Presidente 

 

___________________________________ 

Ricardo Vieira Bertoldo 

Secretário Executivo 


