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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 07.06.2019 2 

No sétimo dia do mês de junho de 2019, às 10h30min, no auditório localizado no piso térreo do edifício 3 

situado à Rua Angélica, nº 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da Diretora 4 

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

EPPEN, campus Osasco da UNIFESP. A sessão foi iniciada com um terço do total de membros. 6 

Compareceram a Diretora Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, o Vice-Diretor 7 

Acadêmico, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa e os(as)  conselheiros(as) listados ao fim desta ata e 8 

que assinam o livro de presença. Justificaram ausências as professoras Luciana Rosa de Sousa e Marina 9 

Yamamoto. A presidente, professora Luciana Massaro Onusic, agradeceu a presença dos conselheiros 10 

e, em seguida, tratou dos: INFORMES: Informes da Diretoria Acadêmica 1- Congresso 11 

Acadêmico: A professora Luciana informou que o Congresso Acadêmico terminou ontem. Declarou 12 

que ficou um pouco triste, pois houve palestras bem esvaziadas. E nesse ano só receberiam certificado 13 

os alunos que fizessem check-in em, ao menos, três palestras, mas mesmo assim ocorreu o 14 

esvaziamento. Contudo, todas as etapas foram cumpridas envolvendo ensino, pesquisa, extensão. A 15 

professora solicitou deixar registrado o empenho da secretária Tatiana Travassos e do Ivo, estudante 16 

de Relações Internacionais, na realização dos trabalhos da comissão no Campus. O professor Dan 17 

questionou sobre a data do congresso e sugeriu que fosse realizado no mês de abril. A presidente 18 

esclareceu que já sugerimos e sugeriremos novamente essa alteração. A professora Luciana agradeceu 19 

a toda equipe da comissão, infraestrutura, diretoria administrativa e a todos que participaram, direta ou 20 

indiretamente, para que o Congresso acontecesse. O professor Julio acrescentou que, nas apresentações 21 

e debates, o número de participantes foi maior. Solicitou que sugestões fossem encaminhadas à 22 

Diretoria Acadêmica. 2- A professora Luciana apresentou, para ciência do conselho, a decisão da 23 

Câmara de Graduação de aprovar o pedido de extensão de prazo para integralização de curso do aluno 24 

Ciro Coelho Valadão Junior, do curso de Ciências Contábeis. 3- Comunicado da Reitoria: Foi 25 

solicitado às Chefias dos Departamentos controlar as atividades dos docentes. Tal solicitação se deu 26 

devido à cobrança do Ministério Público às Universidades Públicas. Como sugestão, a reitoria propôs 27 

que fossem realizados planos de trabalho e o controle se dará pelos chefes de departamento. A Direção 28 

Acadêmica solicitou reunião com os chefes de departamento, para uma primeira conversa, na próxima 29 
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3ª feira. O professor Julio complementou que, em alguns estados brasileiros, o Ministério Público 30 

solicitou que os docentes marquem ponto. Em São Paulo, a procuradora solicitou, ao menos, relatórios 31 

das atividades dos docentes. Como não houve nenhum modelo proposto, a sugestão foi a conversa com 32 

os Chefes dos Departamentos de todos os campi. ● Informes do NAE: 1- A professora Fernanda 33 

Matsuda informou sobre a política inclusiva da Universidade em relação à Diversidade Sexual e de 34 

Identidade de Gênero. Foi criada uma carta por comissão específica e aprovada no CONSU que, 35 

embora concisa, se ateve aos princípios e garantias dos direitos LGBT. Essa carta foi previamente 36 

encaminhada aos membros deste conselho. 2- A professora Fernanda convidou a todos para 37 

participarem da II Semana da Diversidade que ocorrerá na terceira semana de agosto, na EPPEN, onde 38 

o intuito é discutir a inclusão da população negra, mulheres, LGBT’s etc. Informes da Diretoria 39 

Administrativa: a Sra. Juliana tratou: 1- Convidou toda a comunidade acadêmica a participar da 40 

EPPEN Junina que ocorrerá no dia 26 de junho. Solicitou a contribuição de R$ 20,00 ou prato descrito 41 

em lista a ser encaminhada por e-mail. 2- Apresentou planilha demonstrativa com dados de valores e 42 

compras referentes ao campus, especificando o que foi liberado e o que foi bloqueado. Esclareceu que 43 

temos despesas além dos contratos e que não foi possível empenhar todos os contratos até o final do 44 

ano. Quanto ao Restaurante Universitário, informou que pela análise do comportamento de consumo, 45 

conseguiremos cumprir com o contrato até o final do ano. Dependemos do desbloqueio para empenhar 46 

os contratos faltantes, o que equivale a R$ 657.000.00. Ressaltou que esse valor é apenas para os 47 

contratos faltantes. Temos disponível, hoje, na conta do Campus R$13.000,00 (treze mil reais). Após 48 

questionar, o professor Dan foi esclarecido que os contratos só podem ser empenhados se houver saldo 49 

positivo na conta para empenhos e que as renovações também se enquadram nesse perfil. O professor 50 

Daniel Carvalho solicitou esclarecimentos quanto ao tempo de contrato renovado com a empresa de 51 

limpeza e a senhora Juliana respondeu que foi possível empenhar apenas 4 (quatro) meses e somente 52 

com a liberação dos valores bloqueados conseguiremos prosseguir com os empenhos. Ainda, 53 

expressou sua preocupação em manter todos os gastos necessários sem gerar déficits. A professora 54 

Luciana complementou a fala da Sra. Juliana, ratificando a preocupação e informando que, devido a 55 

esses cortes, uma banca de Relações Internacionais foi afetada, pois não foi possível bancar a passagem 56 

de um dos membros. Há, mais ou menos quinze dias, houve uma reunião com a prefeitura e a reitoria 57 

sobre o acordo de cooperação, onde está incluso alguns serviços prestados pela prefeitura, tais como 58 



                                                             

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 
                 

ATA/CONG/07/06/2019/Ordin 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

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

os de jardinagem entre outros. Esclareceu que este ano não recebemos verbas para a construção do 59 

campus Quitauna. Os valores recebidos até o momento foram de emendas parlamentares dos deputados 60 

Prascidelli e Bruna Furlan. O professor Julio informou que o prefeito sugeriu aproximação com o 61 

ministério da educação, via partido e outros parlamentares da região, para discutirem a questão da obra 62 

do campus Quitauna.  3- Xerox: A professora Luciana esclareceu que o espaço é alugado pela empresa 63 

e, enquanto universidade, temos autorização de cessão apenas para bancos, correios e alimentação. As 64 

demais autorizações são apenas via MEC. Embora estejamos solicitando há algum tempo essa 65 

autorização, via reitoria, ao ministério, ainda não tivemos resposta. O contrato da empresa atual 66 

vencerá no final de agosto e a mesma afirmou não ter interesse em renová-lo. Devido a essa situação, 67 

precisamos pensar em alguma forma para suprir essa falta até sair a autorização do MEC. Perguntado 68 

se havia mais algum informe, o servidor João lembrou da troca do relógio de ponto que, agora, está 69 

funcionando perfeitamente. A professora Fabiana solicitou a palavra e informou que a Comissão 70 

composta para elaboração da banca para o concurso de titular livre em Governança Pública e Privada, 71 

composta por ela própria e as professoras Luciana Rosa e Nena, solicitaram, via e-mail, sugestões de 72 

dois nomes de professores titulares por Departamento. Apenas os departamentos de Ciências Contábeis 73 

e Atuariais não encaminharam suas indicações. Então solicitou à Congregação mais uma semana de 74 

prazo para que esses departamentos encaminhem e, na reunião de julho, seja aprovada a banca. A 75 

professora Luciana lembrou que é importante a indicação ser de próxima localização devido à falta de 76 

verbas, inclusive para passagens. Com a palavra, o professor Celso apresentou os trabalhos de extensão 77 

ocorridos durante o mês. Não havendo mais informes, passou-se para a ORDEM DO DIA: 01- 78 

Homologação da aprovação da Prorrogação/Renovação do contrato do professor visitante 79 

Fernando Antonio Ribeiro Serra:  A professora Luciana explicou que a renovação de professor 80 

visitante é feita com dois meses de antecedência, porém o Departamento solicitou que o relatório fosse 81 

refeito com mais detalhes, o que atrasou um pouco o prazo. Desta forma, houve a aprovação Ad 82 

Referendum que hoje é apresentada a esse colegiado. O professor Murilo solicitou mais detalhes sobre 83 

os trabalhos citados nos relatórios encaminhados. A professora Luciana esclareceu que o professor tem 84 

ajudado a pensar num possível mestrado, esclarecido sobre o FINEP, ateliês para discussões sobre 85 

pesquisas qualitativas entre outros. O colegiado, esclarecido, aprovou, com três abstenções a 86 

prorrogação do contrato. 02- Homologação da nova coordenação do curso de Administração (SEI 87 
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106320/2019-63): Já aprovados pela Comissão de Curso e Câmara de Graduação, os nomes dos 88 

professores Emerson Santos Gomes e Samir Sayed, indicados para a coordenação e vice-coordenação 89 

respectivamente, foram apresentados ao colegiado que, por sua vez, aprovou por unanimidade. 03- 90 

Apresentação do projeto do Centro de Estudos da Ordem Econômica (CEOE/Unifesp), projeto 91 

que receberá recursos do Conselho do Fundo de Direitos Difusos (CFDD) para obras, 92 

equipamentos e extenso rol de atividades de ensino, pesquisa e extensão: O item foi apresentado 93 

pelo professor Ivan. Foi apresentado rapidamente um documento, previamente enviado aos 94 

conselheiros. Informou que a Biblioteca do novo campus ficou de fora do projeto por falta de recursos 95 

orçamentários. Houve a tentativa captação via Lei Rouanet que, por sua vez, não deu certo devido a 96 

não conseguirmos 100% do valor. Surgiu a oportunidade de participar do edital do Fundo de Direitos 97 

Difusos Coletivos. Dentre 3600 (três mil e seiscentas) propostas, 60 (sessenta) foram aprovadas, entre 98 

elas, a nossa. Solicitaram detalhamento do projeto, que, apresentado, atendeu a proposta do edital. A 99 

ideia é transformar o que seria apenas Biblioteca em Centro de Estudos da Ordem Econômica, que 100 

contará, além da Biblioteca, com recursos incluindo livros e publicações não encontrados no país, 101 

recursos técnicos e equipamentos de computação de alto desempenho e mobiliários. Contará, também, 102 

com a criação de dois cursos latu-sensu: a) Regulação e Concorrência e b) Direito e Políticas Públicas. 103 

Devido ao alto valor do projeto, o CAD e representante do Ministério da Cidadania, que já foi do MEC, 104 

assumiram, como de costume, a função de fiscalização da realização do Centro, fazendo constar essa 105 

informação na aprovação. Apresentou a possibilidade de um acordo de cooperação técnica com o 106 

CAD, que, provavelmente, será apresentado na próxima Congregação. O professor Ivan sugeriu que o 107 

grupo criado, anteriormente, para a captação de recursos para a Biblioteca, que não teria mais 108 

finalidade devido a esse projeto, permanecesse com a nova finalidade de captação para o Prédio I da 109 

biblioteca. A professora Luciana agradeceu ao professor Ivan e ao grupo que trabalhou para essa 110 

conquista. Salientou que a biblioteca passa a se chamar Centro de Estudos da Ordem Econômica. O 111 

professor Julio solicitou a palavra e sugeriu que o Centro de Estudos da Ordem Econômica fosse 112 

transformado em órgão complementar da UNIFESP, assim como ocorreu com o CAF e se colocou à 113 

disposição para ajudar nos trabalhos que surgirem para a construção desta proposta. A professora 114 

Fabiana parabenizou o professor Ivan e propôs que fosse feita uma apresentação à EPPEN. Com a 115 

palavra, o professor Murilo parabenizou os envolvidos pela conquista e solicitou esclarecimentos em 116 
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relação aos objetivos baseados em levantamentos quantitativos. Perguntou se uma abertura aos 117 

métodos qualitativos, capacitativos também não seria importante constar no projeto. O professor Ivan 118 

esclareceu que foi apresentada essa questão, porém, após discussões, ficou acordado que, no momento, 119 

seria dessa forma, pois a natureza/preferência dos processos do CAD é quantitativa, o que não impede 120 

que, posteriormente, possamos buscar mais recursos, por outras vias, que viabilizem a área qualitativa. 121 

A senhora Juliana solicitou a palavra e informou que, embora não faça parte da comissão, a nossa 122 

arquiteta, Haluane, trabalhou bastante por essa comissão e também merece nosso reconhecimento. O 123 

professor Julio se colocou informando que concorda com as colocações do professor Murilo e lembrou 124 

que, ao transformar o Centro em órgão complementar, as questões qualitativas poderão ser 125 

incorporadas para se tornarem mais amplas. O professor Daniel Carvalho manifestou seu 126 

contentamento com o novo desafio estrutural e acadêmico e sugeriu a criação de cátedras como recurso 127 

para respostas enfáticas frente aos compromissos acadêmicos. 04- Discussão sobre a possibilidade 128 

de conversão do GT de Captação para o Prédio da Biblioteca (que esgotou sua missão) em um 129 

GT de Captação para o Prédio 1 (prof. Ivan) Considerando que a explicação da solicitação da 130 

conversão proposta já foi apresentada no item anterior, a professora Luciana sugeriu que fosse 131 

encaminhado à comunidade um e-mail convidando novos membros para somar à composição atual, 132 

mantendo a continuidade do GT de captação para o prédio I. Os conselheiros aprovaram 133 

unanimemente. 05- Aprovação da Comissão de Alimentação: Camila e Carlos NAE – A professora 134 

Luciana informou que precisamos compor essa comissão mesmo que ainda não tenhamos voluntários 135 

discentes no momento. Foram aprovados os nomes da Camila e Carlos do NAE, por unanimidade. 136 

Novo e-mail será encaminhado aos discentes solicitando a participação dos mesmos. 06- Aprovação 137 

da banca do concurso: Pensamento Político e Política Internacional: A professora Fabiana 138 

esclareceu que se trata da vaga do professor Espinosa. Devido às inscrições de 41 (quarenta e um) 139 

candidatos, houve dificuldade para a elaboração da banca, respeitando-se a análise de conflito de 140 

interesses e tentar um orçamento mais enxuto, já que foi necessário a vinda de professores de fora de 141 

São Paulo. O professor Julio salientou que essa análise de recursos está sendo feita pela reitoria e 142 

aguardamos aprovação.  A composição da banca e os candidatos foram apresentados. Em votação, o 143 

conselho aprovou a banca por unanimidade. 07- Aprovação da banca do concurso da área Direito 144 

Processual Penal: O professor Daniel Carvalho apresentou a banca e os candidatos. Esclarecidos, os 145 
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conselheiros aprovaram por unanimidade a banca. 08-Aprovação de abertura de Processo Seletivo 146 

Simplificado para a área de Regimes Econômicos Internacionais, para o cargo de Professor 147 

Adjunto A Substituto. A professora Fabiana informou que se trata da substituição do professor 148 

Marcus Maurer, cedido ao MERCOSUL por tempo indeterminado. Já tivemos uma professora 149 

substituta que, por sua vez, já teve seu contrato renovado pelo limite de dois anos. Apresentou o edital 150 

e suas características. Unanimemente, o conselho aprovou a abertura do processo seletivo.  09-151 

Interrupção das atividades do R.U no período de 10/07 a 02/08. Foi apresentado ao conselho, pela 152 

professora Luciana, a sugestão de interrupção das atividades do restaurante universitário durante o 153 

período indicado, que compreende o recesso. O conselho aprovou unanimemente. 10- 154 

Encaminhamento da proposta de professores do campus para a reforma da Resolução 60, que 155 

trata da concessão de bolsas. A professora Luciana solicitou ao professor Ivan que apresentasse a 156 

resolução para que todos tivessem conhecimento, porém sugeriu que a comissão ou GT seja formada 157 

apenas na próxima reunião da Congregação. O professor Ivan informou que a resolução 60 trata da 158 

instituição de bolsas na universidade. Em todos os processos de captação já feitos, os que tratam de 159 

bolsas têm esbarrado com problemas devido a essa resolução ter mais de 10 anos de existência, ser 160 

anterior à reformulação da carreira docente, marco da inovação, reforma da regulação das fundações 161 

de apoio, entre outros. Há uma minuta inicial, onde tentou-se separar os pontos necessários, com a 162 

finalidade de facilitar os processos. O intuito da comissão é discutir e difundir a importância dessa 163 

reforma. O senhor João Subires solicitou que os técnicos e servidores terceirizados também fossem 164 

contemplados nessa reforma e deixassem de serem vistos como algo à parte da instituição, visto que 165 

servidores são técnicos, docentes e, até mesmo, os terceirizados. A professora Fabiana se pronunciou 166 

sugerindo que, como o documento/minuta está pronto, seja encaminhado aos departamentos para que 167 

possam analisar e contribuir com a elaboração. O professor Ivan informou que o texto também se 168 

encontra no gabinete da reitoria para discussão. O professor Julio sugeriu, como encaminhamento, que 169 

o documento e suas sugestões sejam pautados nos departamentos e as sugestões advindas dos mesmos, 170 

encaminhadas à Direção para que sejam sistematizadas e apresentadas na próxima reunião da 171 

Congregação. O conselho aprovou, por unanimidade a sugestão. 11- Cessão da Profa. Dra. Heloisa 172 

Candia Hollnagel à CAPES. A professora Luciana informou que na última quarta-feira, a direção do 173 

campus recebeu o documento, encaminhado previamente aos membros do conselho, solicitando a 174 
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cessão da professora Heloísa Candia Hollnagel à CAPES, para que o mesmo deliberasse. O professor 175 

Francisco, chefe do departamento de contábeis, se manifestou informando que concorda com a cessão, 176 

desde que haja a possibilidade de um processo simplificado para a substituição da mesma. A professora 177 

Luciana esclareceu que é possível e, sendo aprovado pelo conselho a cessão, os trâmites para o 178 

processo já serão encaminhados. Com um voto contrário e duas abstenções, o conselho aprovou a 179 

cessão da professora. A Profa. Luciana, considerando os assuntos da pauta esgotados, às 13h17min, 180 

declarou encerrados os trabalhos e eu, Ana Paula Silveira, lavrei esta ata. 181 

 182 

Osasco, 07 de junho de 2019. 183 
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