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         ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 29.03.2019 2 

Aos vigésimo nono dia do mês de março de 2019, às 10h30min, no auditório localizado no piso 3 

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

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto, realizou-se Reunião Extraordinária da Congregação da EPPEN, 5 

campus Osasco da UNIFESP, agendada exclusivamente para tratar da Eleição e Elaboração da Lista 6 

Tríplice para a Diretoria Acadêmica da EPPEN. Compareceram os(as)  conselheiros(as) que constam 7 

da lista de presença. O professor Murilo Leal Pereira Neto assumiu a presidência da reunião, visto 8 

que a presidente titular também é candidata nesse processo. Às 10h50min, foi feita a abertura com o 9 

agradecimento à presença dos conselheiros e informado que a reunião trataria da segunda etapa do 10 

processo de eleição, a elaboração da lista tríplice, para posterior apresentação à magnífica reitora. O 11 

professor Murilo passou a palavra à presidente da Comissão eleitoral, Profa. Dra. Gianna 12 

Carvalheira, que agradeceu a presença de todos, informou que essa foi a sua primeira experiência em 13 

comissão eleitoral e, diferentemente do que imaginou e comentou em sua primeira reunião com a 14 

congregação, os trabalhos não foram tão tranquilos. Exaltou que foram trabalhos árduos e houve o 15 

total comprometimento com a lisura e imparcialidade em todo o processo. Agradeceu a todos os 16 

envolvidos, desde a comissão, mesários e equipe de Tecnologia da Informação. Deu prosseguimento 17 

apresentando os ritos e normas para a etapa atual. Esclareceu sobre o período de inscrições que foi 18 

aberto em 26/03, publicada no comunicado 09 desta comissão, e se encerraria neste momento. 19 

Explicou que a consulta pública trata-se de um processo informal e não vinculante e a eleição 20 

propriamente dita ocorre na Congregação. A Consulta prévia tem a finalidade de legitimar a eleição 21 

na Congregação. As chapas inscritas, caso queiram se apresentar, terão três minutos para isso. A 22 

Congregação tem autonomia para decidir como será a contabilização dos votos: absoluta, paritária ou 23 

proporcional, já que não consta nas normas. O conselheiro Carlos sugeriu que a contagem seja 24 

absoluta, uma vez que a Congregação está representada de forma proporcional, prevista na LDB. 25 

Não havendo mais proposta, esclarecidas as dúvidas, a proposta por contagem absoluta foi aprovada 26 

por unanimidade. Até o momento, apenas a chapa representada pela profa. Dra. Luciana Massaro 27 

Onusic, como diretora, e pelo prof. Dr Julio Cesar Zorzenon Costa, como vice-diretor, foi 28 

mencionada a necessidade de haver, entre os membros presentes, a formação de mais duas chapas. 29 

Dessa forma, o prof. Dr. Marcello Simão Branco, se candidatou como diretor e Marcelo Soares de 30 

Carvalho, como vice-diretor, compondo outra chapa e o Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni, como 31 

diretor e o prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto, como vice, finalizando a lista tríplice. Encerrando-se 32 

as inscrições, as cédulas para votação foram impressas, os membros foram orientados a escrevem os 33 

nomes completos dos candidatos e foram chamados nominalmente, de acordo à lista de presença, 34 

para votarem e depositarem seus votos para contabilização. Contabilizados os votos, os resultados 35 

elegeram a chapa composta pela profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, como diretora, e pelo prof. Dr 36 

Julio Cesar Zorzenon Costa, como vice-diretor por unanimidade. A profa. Gianna parabenizou a 37 
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chapa e informou que a lista tríplice formada será encaminhada à reitoria para apreciação da 38 

Magnífica Reitora. O Prof. Murilo, considerando os assuntos da pauta esgotados, declarou 39 

encerrados os trabalhos às 11h48min e eu, Ana Paula Silveira do Nascimento, lavrei esta ata que 40 

acompanha lista de presença anexa. 41 

Osasco, 29 de março de 2019. 42 


