Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
ATA/CONG/09/11/2018/Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA
UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 09.11.2018
No nono dia do mês de novembro de 2018, às 10 horas, no auditório localizado no piso térreo do
edifício situado à Rua Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da Diretora
Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, realizou-se Reunião Ordinária da Congregação da
EPPEN, campus Osasco da UNIFESP. Compareceram o Vice-Diretor Acadêmico, Prof. Dr. Julio
Cesar Zorzenon Costa, a Diretora Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, e os(as)
conselheiros(as) que constam da lista de presença e assinam ao final deste documento. Os
professores: Dr. Douglas Mendosa, Dr. Marcello Simão Branco e Dr. Murilo Leal Pereira Neto
justificaram ausência. A presidente inaugurou os trabalhos às 10h30min, tratando, primeiramente,
dos ajustes da pauta. Ela consultou os membros sobre a apresentação de documentos alterados depois
de a convocatória final ter sido encaminhada. Não havendo objeções, ficou acordado que as
alterações seriam mencionadas por item, quando da abordagem de cada ponto. Assim, a Profa.
Luciana tratou dos I N F O R M E S começando pelos I n f o r m e s d a D i r e t o r i a A c a d ê m i c a:
● Visita da Magnífica Reitora – A presidente informou que os pleitos foram apresentados na
quarta-feira anterior, dia 7 de novembro, quando a Profa. Soraya Soubhi Smaili tinha passado o dia
no campus Osasco, visitando a obra em Quitaúna, conversando com os servidores e acompanhando a
rotina local. Reportou que as reivindicações basicamente se resumiam à demanda por mais
servidores e que a Reitora tinha sugerido que qualquer vaga aberta fosse rapidamente concursada
para evitar o risco de recolhimento de seus respectivos códigos. Com relação à construção,
comemorou o fato de ter-se 40% da obra empenhada e compartilhou a esperança de completar os
dois primeiros blocos ainda no final do ano de 2019, enquanto projetava imagens da visita da
Magnífica Reitora ao canteiro de obras. Completou que os trabalhos de construção da creche estão
sendo encaminhados pela prefeitura municipal. Encerrou convidando os conselheiros e seus
respectivos pares para visitação ao campus Quitaúna – como sugerido pela própria Reitora
durante as conversas com os servidores – de acordo com programação a ser organizada com
o setor de transporte para que os grupos de visitantes possam dispor do veículo oficial.
● Agendamento de Sessão Extraordinária da Congregação – Para dar conta dos concursos
para provimento dos cargos que têm vagas em aberto, a presidente propôs sessão
extraordinária em 22 de novembro, excepcionalmente uma quinta-feira, explicando que a sexta-feira,
dia 23, já estava preenchida com o calendário da Câmara de Graduação, em razão de o mês de
novembro ter tido feriado na primeira sexta-feira, prorrogando a programação da Congregação e,
consequentemente, da Câmara também. Estando todos de acordo, foi solicitado que os
conselheiros reservassem a data e encaminhassem a documentação pertinente aos concursos
até o dia 20 de novembro, também excepcionalmente, uma terça-feira. E, por fim, a sessão
extraordinária ficou agendada para 22 de novembro, quinta-feira, às 10 horas, no auditório.
● Reunião das Chefias de Departamento – A Profa. Luciana lembrou que no dia 13 de novembro,
às 16 horas, as chefias dos departamentos estariam reunidas para compilar as demandas realísticas a
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serem apresentadas para Magnífica Reitora, conforme resultado do encontro daquela semana com
ela. Ela citou que o curso de Direito goza de pactuação a parte, não tendo vaga prevista no momento.
● Outras Vagas – Recordou que o campus dispõe de uma vaga de professor titular e algumas para
professor visitante. Além de a Magnífica Reitora ter garantido mais cinco TAEs para o ano de 2019,
sendo tais vagas originárias de aposentadorias em outros campi que serão remanejadas para Osasco.
● Instrução Normativa 02 – A presidente falou sobre a normativa que afeta as regras de
trabalho, como banco de horas e abonos, impactando principalmente os setores flexibilizados. Ela
assinalou que algumas divisões flexibilizadas teriam de voltar a cumprir 40 horas semanais já em
janeiro de 2019. A Profa. Luciana disse entender que a determinação das novas regras caberá à PróPessoas, cujo pessoal deverá visitar o campus Osasco para fornecer maiores esclarecimentos.
● Conselho Estratégico Universidade-Sociedade – Com a palavra, o Prof. Zorzenon explanou
sobre o conselho criado no ano de 2018 como parte das estratégias de aproximação da universidade
com a sociedade. Disse que o intuito é envolver diversos setores da sociedade civil no
estabelecimento dos princípios estratégicos da instituição. Apesar das dificuldades previstas ao
aglutinar diferentes áreas e grande número de pessoas, o Vice-Diretor saudou a iniciativa que será
conduzida pela Reitoria, e não individualmente por cada campus. Ficou de divulgar o referido edital
de forma que os membros possam repassar e incluir seus pares nessa grande e importante reflexão.
● Feriados do mês de novembro – O professor destacou que o dia da Consciência Negra, 20 de
novembro, não é considerado feriado no município, portanto, dia útil e letivo no campus Osasco.
Então, foi a vez dos I n f o r m e s d a D i r e t o r i a A d m i n i s t r a t i v a, e a Sra. Juliana tratou:
● Orçamento - Disse preferir atualizar as informações em dezembro, com a apresentação do
fechamento do ano, uma vez que alguns recursos ainda estão sendo recebidos, como valores Proap e
Enem, pela locação do prédio. Apenas adiantou que o exercício foi mais positivo que o inicialmente
esperado, estando todas as despesas empenhadas, inclusive o RU para o ano todo, levando a
contadora a acreditar que o campus poderá encerrar o ano com as contas zeradas ou, até mesmo, com
algum saldo positivo. Comemorou a reversão das expectativas iniciais depois da alteração da
aplicação da matriz Andifes, ocorrida em março, que acabou por favorecer as contas do campus.
● Aquisição de Material - Complementando as boas perspectivas do orçamento do exercício
2018, a Diretora Administrativa comunicou o empenho do mobiliário que faltava para completar a
sala 308, onde estão alocados os professores mais recentemente chegados, entre eles, os do curso de
Direito. Bem como, a compra de dois novos computadores. Então, nesse momento, a Profa.
Luciana retomou a palavra para fornecer alguns informativos adicionais, anunciando:
● Estacionamento – A Profa. Luciana informou que no mês de dezembro pautará a proposta de
reforma do estacionamento que tem por objetivo acrescentar 40 vagas. Ela explicou que o projeto
considera a área verde para ampliação e que tentaria custear a reforma com verba de emendas
parlamentares. Ela destacou que, caso a área verde venha a ser utilizada, deverá ser
compensada em outro local para atender as exigências da legislação e atender aos estudantes
que têm utilizado tal área com frequência e não querem abrir dela. Sugeriu, pois, que o NAE
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encaminhe consulta entre os estudantes para conhecer as opiniões que, até o momento, parecem
estar divididas entre a preservação da área verde e o aumento do número de vagas.
● Emendas Parlamentares – A professora elogiou os esforços da Reitoria para conseguir
verba adicional por meio de emendas parlamentares, os quais já se mostram muito bem sucedidos.
● Recesso de Final de Ano – Informou a pretensão de repetir a prática de recesso entre os dias 24
de dezembro de 2018 a 4 de janeiro de 2019, mantendo alguns setores de plantão. Acrescentou que o
mesmo se aplicaria ao Restaurante Universitário. Assegurou que as decisões finais serão tomadas
pelo colegiado, como de costume. Com a palavra novamente concedida à Sra. Juliana, ela tratou:
● Festa de Confraternização – Reforçou o convite para a festa agendada para o dia 7 de dezembro
de 2018, sexta-feira. Ela explicou que uma enquete encaminhada pelo seu setor revelou a
preferência dos servidores por confraternizar no campus mesmo, facilitando a participação dos
professores, estagiários e pessoal terceirizado. Informou alguns detalhes, como local, horário,
preços, forma de adesão e de pagamento e informações sobre o cardápio especial já contratado.
I n f o r m e s d a C â m a r a d e E x t e n s ã o – O Prof. Celso Yokomiso se apresentou como
novo coordenador do órgão e, enquanto a relação completa das atividades (E = evento, C = curso
e P = projeto) e as datas de aprovação pela CAEC era projetada aos presentes, fez um balanço das
ações homologadas ao final da gestão de sua antecessora e de algumas já referentes ao seu mandato:
Ações de Extensão aprovadas pela CAEC – outubro/2018
◦ Utilização do Sistema Economática (E)
◦ 30 Anos da Constituição - Desenvolvimento Econômico e Constituição (E)
◦ IV Semana de Relações Internacionais - 1948 e 1968 nas Relações Internacionais: Direitos
Humanos, resistências e cidadania global (E)
◦ I Seminário Internacional de Comércio Exterior e Desenvolvimento Regional – SICED (E)
◦ Direito Internacional e Mudança Climática - Contexto Atual e Papel das Nações Unidas (E)
◦ O sono e o nosso ritmo biológico, qual a relação com a saúde mental? (E)
◦ A importância das atividades físicas como promoção da saúde mental (E)
◦ Caminhada e corrida no Parque (E)
◦ 30 Anos da Constituição - Constituição Federal e Direito Privado (E)
◦ 3º Seminário Regional de História Econômica da ABPHE (E)
◦ Escrita e publicação de artigos acadêmicos - Parte 1 (E)
◦ Escrita e publicação de artigos acadêmicos - Parte 2 (E)
◦ 1º SLAM EPPEN PRETA (E)
◦ Curso De Finanças Pessoais e Educação Financeira (C)
◦ Pacto Global Experience: Proposta de Ação Sustentável (P)
◦ REPPENSE Revista de Negócios da Unifesp (P)
Encerrou sua fala informando que no início do mês de dezembro haverá uma reunião com a
participação da PROEC que pretende implantar política de observatórios, visando identificar os
projetos encaminhados por cada campus e avaliar seus potenciais. Prometeu divulgar a data certa.
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O Prof. Zorzenou se mostrou satisfeito com a consolidação dos dados que revelavam o quão ativo o
campus Osasco tem sido nas ações de extensão. I n f o r m e s d o s T A E s – A Sra. Ana Paula
Oliveira convidou os conselheiros a visitarem a página da Secretária Integrada agora disponível no
sítio do campus Osasco. A Profa. Luciana agradeceu especialmente ao Sr. Bertoldo que se
encarregou de inserir os dados nos moldes vigentes. Apesar de ele não ser o responsável por essa
atividade, vinha desempenhado com esmero tal função durante período em que as colegas
responsáveis pelo website estavam ocupadas com outros trabalhos. A Sra. Ana corroborou a fala da
presidente, concordando que o trabalho do colega estava bastante caprichado, pelo qual terminou
agradecendo. Então, a presidente retomou a palavra e tratou do E X P E D I E N T E:
●Ata da sessão ordinária de 05/outubro/2018: aprovada sem ressalvas, com uma abstenção.
●Ata da sessão ordinária de 02/dezembro/2016: aprovada sem ressalvas, com seis abstenções;
●Ata da sessão ordinária de 03/junho/2016:
aprovada sem ressalvas, com seis abstenções.
Então, encerrados os informes e o expediente, a presidente deu início à O R D E M D O D I A:
(1) PSS do Departamento de Relações Internacionais – Abertura de Processo Seletivo
Simplificado da subárea de Regimes Econômicos Internacionais
– O Processo Seletivo
Simplificado para provimento da vaga em substituição ao Prof. Dr. Marcus Maurer de Salles foi
apresentado pela Profa. Fabiana que explicou a situação da Profa. Carolina Loução Preto, que já
tinha renovado contrato e, portanto, esgotado o período máximo permitido de dois anos. Isso, então,
levava à necessidade de novo concurso que estava sendo organizado com as mesmas características,
por contemplar integralmente as necessidades do curso. Os documentos foram analisados e, em
regime de votação, o Processo Seletivo Simplificado do Departamento de Relações
Internacionais, subárea Regimes Econômicos Internacionais, foi unanimemente aprovado.
(2) GT de Captação de Recursos – Desligamento de Membro – A presidente concedeu a
palavra à Sra. Juliana que, também membro do grupo de trabalho, explicou que já terem ocorrido três
reuniões e que o discente que pedia desligamento tinha sido o único de seu segmento a comparecer, e
o fizera uma única vez, e agora solicitava desligamento. Ela assinalou que o Prof. Ivan Cezar Ribeiro
tinha estado em Brasília trabalhando para conseguir verba para a conclusão da biblioteca da Eppen,
prevista para o novo campus. Ela destacou a importância do trabalho e pediu apoio dos
conselheiros. Não havendo quaisquer objeções, foi registrado o desligamento do Sr. Luiz Paulo
Gomes, estudante do curso de Ciências Atuariais. Então, tratou-se do ponto subsequente:
(3) Professor Visitante para o DECON – Edital de contratação – A presidente concedeu a
palavra ao chefe do departamento que informou aos membros que o documento enviado com a
convocatória tinha sido atualizado suprimindo a fonte original, uma vez que o texto elaborado pelo
DECON se baseara em experiência de outra universidade federal e, erroneamente, mantivera o nome
da UFPE no rodapé. Ele falou que o documento estava em consonância com a Resolução 155 do
Consu e leu em voz alta o seu Artigo 9º : “Art. 9º - A Congregação ou Conselho de Campus e os
Conselhos Centrais, no caso da Reitoria e seus órgãos vinculados deverão aprovar as demandas
de contratação do(a) professor(a) visitante informando os critérios de análise do mérito que
deverão constar nos Editais de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e o que se espera que
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conste dos planos de trabalho, considerando os objetivos estratégicos da atuação, os projetos
pedagógicos, a convergência de conhecimento em temas contemporâneos e novas áreas de
pesquisa; a internacionalização e a dimensão intercampi e/ou interdisciplinar.
Parágrafo Único. As propostas submetidas deverão ser apresentadas na forma de processo
administrativo, o qual deverá conter o plano de trabalho que poderá ser redigido em português,
inglês, espanhol ou francês, com descrição das atividades a serem desenvolvidas.” E, por fim,
detalhou as necessidade do departamento pelas disciplinas de Teoria Econômica e História
Econômica e Desenvolvimento. A Profa. Luciana Rosa reforçou o pedido, explicando as
dificuldades do grupo de apenas dezessete docentes em conduzir o curso de graduação e o
programa de pós-graduação. Então, o Prof. Zorzenon também falou rapidamente sobre as
novas regras.
E, assim, estando todos esclarecidos sobre os novos procedimentos para
contratação de professor visitante que exigem a publicação de edital específico, a Profa.
Luciana colocou em votação e o Edital de Contratação de Professor Visitante para o
DECON – Departamento de Economia, foi unanimemente aprovado pelos conselheiros.
(4) Diplomas - Assinatura pelo(a) diretor(a) do campus e inserção do nome da unidade
(Processo SEI 23089.110013/2018) – A presidente explicou que antes do processo de expansão,
o diretor da EPM e EPE assinavam os diplomas de seus estudantes. No entanto, a Magnífica
Reitora passou a assinar os documentos dos formandos dos campi da expansão. Então, havia
uma indagação a respeito da preferência de cada campus e, em consulta aos conselheiros,
por maioria dos votos ficou decidido que os diplomas da Eppen devem ser assinados pela
diretoria do campus e pela(o) Reitora(or), assim como deve constar o nome da escola por
extenso: Escola Paulista de Política, Economia e Negócios – Eppen. Foi registrada uma abstenção.
(5) Professor Visitante para o DCC – Edital de contratação – A Profa. Marina explicou que o
perfil já havia sido trabalhado pelo seu departamento em julho, porém, o prazo para contratação nos
moldes anteriores fora perdido. Assim, ela se baseara no documento compartilhado pelo colega do
Decon e apresentava a versão ajustada para o Departamento de Ciências Contábeis. Ela destacou
que o projeto do professor visitante não é exclusivo de um profissional, mas deve ser do
departamento, para suprir as necessidades do setor. A coordenadora, assim como seus pares que
pautaram concursos naquela sessão, necessitava que o(a) docente contratado(a) pudesse começar no
início do próximo semestre, o primeiro de 2019. O documento foi analisado e, com a ressalva de
que o nome “Decon” devesse ser substituído pelo referido departamento, “DCC”, em todos os
campos em que se fizesse constar, os conselheiros foram unânimes em aprovar o Edital de
Contratação de Professor Visitante para o DCC – Departamento de Ciências Contábeis.
(6) Livre Docência (DA) – Pontos para o concurso de livre docência do Departamento de
Administração – O Prof. Bueno explicou como se deu a decisão de seu departamento, após duas
reuniões em que foram discutidos e votados os pontos que, depois de submetidos à Câmara de PósGraduação, eram ora apresentados para ratificação da Congregação. O Prof. Zorzenon, então,
explicou a decisão da CmPós que, ao analisar e discutir os vinte pontos de cada uma das quatro áreas
distintas que tinham sido enviados pelo Departamento de Administração, avaliou como excessivos.
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Assim, considerando a maturidade do campus, a pouca tradição em pós-graduação, os custos
envolvidos, chegou-se à conclusão de que uma única área seria suficiente. Então, o Departamento de
Administração havia indicado a área de Marketing como prioritária. Portanto, os demais pontos
encaminhados com a convocatória, que seguira antes do término da reunião da CmPós, deveriam ser
desconsiderados. Os conselheiros entenderam a razão de o anexo ter sido alterado e não fizeram
quaisquer objeções. A Profa. Marina foi a primeira a se manifestar dizendo que ainda recordava o
debate encaminhado no anto anterior sobre esse mesmo tema, quando as questões da imaturidade do
campus e sua pouca tradição em pesquisa e pós-graduação tinham sido levantados. Ela destacou que
o campus conta com apenas um programa de pós-graduação, o que, em seu entendimento, é
insuficiente para credenciar a escola como pronta para certificar livre-docentes. A professora avaliou
como prematuro, uma escola que ainda não conferiu titulação a doutores e tem poucos mestrandos
egressos de um único programa, conferir esse título. Preocupada com a imagem do campus Osasco,
com o princípio da excelência, ela repetiu o posicionamento do ano anterior e terminou dizendo que
todos deveriam trabalhar para chegar a esse patamar ainda não alcançado. O Prof. Zorzenon
concordou com a colega, relembrando que ele também tinha sido contrário nas duas oportunidades
em que o assunto viera à tona, em 2014 e final de 2017. O Vice-Diretor disse concordar que a escola
ainda engatinha, no entanto, argumentou conseguir enxergar um elemento novo na interpretação da
Livre Docência, que vem a ser o estabelecimento de premiação individual, uma vez que, na Unifesp,
a titulação não é estágio de carreira, contando apenas como pontuação para a progressão. O
professor terminou dizendo que o fortalecimento da pesquisa antecede a Livre Docência, mas, o
considera o reconhecimento de um pesquisador individualmente como argumento favorável. A Profa.
Marina concordou com a fala do Vice-Diretor, dizendo que reconhece vários colegas como
potenciais livre-docentes, no entanto, esse poderiam legitimar suas potencialidades em outras
instituições mais solidamente estabelecidas, citando o caso da Profa. Nildes que conquistara seu
título junto à USP. Já o Prof. Daniel Carvalho, sem desmerecer outros assuntos, julgou importante a
discussão do tema naquele espaço, pois, em sua opinião, a continuação desse debate era esperada
desde o ano anterior. Ele defendeu que a outorga dessa titulação ultrapassa os méritos pessoais,
abrindo espaço para iniciativas frutíferas de extensão, enraizamento da pesquisa e valorização da
graduação. Terminou dizendo que seria um ativo para o campus, conferindo dimensão catalizadora
de todos os processos já iniciados pelo campus e, então, cumprimentou a iniciativa do Departamento
de Administração. Em regime de votação, foram registrados sete votos favoráveis, iguais sete
contrários e nove abstenções. Assim, diante do empate, a presidente se manifestou para
conceder o “Voto de Minerva” favorável. Ela disse ser pessoalmente contrária à ideia por também
julgar que o campus está com a pós-graduação enfraquecida, tendo um programa sido
descredenciado. Mas, votou favoravelmente dizendo que, como Diretora Acadêmica, tinha se
comprometido a não se opor, caso a ideia voltasse à baila, como estava acontecendo e voltaria a
acontecer no item seguinte, e, ainda, por receber a mesma demanda de pessoas externas. Dessa
forma,
foram
aprovados
os
seguintes
pontos
para
Livre-Docência
em
Administração/Administração de Marketing:
1 – Análise da Performance de Marketing;
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2 – Comportamento do Consumidor; 3 – Composto mercadológico; 4 – Comunicação Integrada de
Marketing;
5 – Escalas para pesquisa em Marketing;
6 – Experimentos em Marketing;
7 – Fundamentos de Marketing; 8 – Gestão de canais de distribuição e força de vendas; 9 – Gestão
de marcas e posicionamento; 10 – Gestão de Produtos e Serviços; 11 – Gestão do relacionamento
com clientes; 12 – Marketing de serviços; 13 – Marketing de Varejo; 14 – Marketing Digital;
15 – Modelos teóricos e integrativos do comportamento do consumidor; 16 – Pesquisa de Marketing;
17 – Planejamento de Marketing; 18 – Processo decisório do consumidor; 19 – Segmentação
e definição de mercados; e, 20 – Técnicas de análise de dados quantitativos em Marketing.
(7) Livre Docência (DRI) – Pontos para o concurso de livre docência do Departamento de
Relações Internacionais – Com a palavra, a Profa. Fabiana discordou que o assunto livre-docência
tenha avançado desde a última vez em que fora pautado na Congregação em dezembro de 2017. Ela
acrescentou que há professores(as) do Departamento de Relações Internacionais aptos(as) a
concorrem, profissionais com vasta experiência extra Unifesp, no entanto, frisou que o processo é
aberto à ampla concorrência e que será conduzido com lisura. Ela defendeu que a sua área não faz
objeções em coroar o desenvolvimento do departamento e, principalmente, da área de Relações
Internacionais. Ressaltou que o reconhecimento dessa área e o processo de livre-docência pode
estimular a pesquisa. Terminou dizendo que um(a) livre-docente representará o maior ativo para o
departamento, o curso e o programa de pós-graduação que vem sendo desenvolvido. Em regime
de votação, om oito votos favoráveis, quatro contrários e oito abstenções, foram aprovados
os seguintes pontos para Livre Docência em Relações Internacionais/Política Internacional:
1 – Política Internacional na Guerra Fria: atores e processos; 2 – Política Internacional no PósGuerra Fria: atores e processos; 3 – Política Externa de Grandes Potências e nações emergentes; 4 –
América Latina na Política Internacional Contemporânea; 5 – Oriente Médio na Política
Internacional Contemporânea; 6 – África na Política Internacional Contemporânea; 7 – Teorias
Clássicas das Relações Internacionais; 8 – Teorias Contemporâneas das Relações Internacionais;
9 – Política Externa Brasileira no Século XX; 10 – Política Externa e inserção internacional do
Brasil nas duas primeiras décadas do século XXI; 11 – Regimes e Organizações Internacionais;
12 – Integração Regional; 13 – Análise de Política Externa: método e avanços epistemológicos;
14 – Segurança Internacional na contemporaneidade: permanências e novos desafios; 15 – Novas
formas de governança internacional no século XXI; 16 – Relações Sul-Sul: cooperação e
desenvolvimento; 17 – Conceito e dimensões do terrorismo internacional; 18 – Direitos Humanos e
Relações Internacionais; 19 – Geopolítica Geral e do Brasil; e 20 – Paradiplomacia e governos
subnacionais. Então, antes mesmo de passar para o ponto subsequente, o último da pauta,
a presidente quis acrescentar mais um argumento para justificar o seu Voto de Minerva favorável
aos processos de livre-docência analisados, apesar da sua posição pessoal já explicitada naquela
sessão. Ela disse ter seguido, também, a aprovação por parte da Câmara de Pós-Graduação.
(8) Acordo de Cooperação com a PMO (Renovação) – Apreciação da minuta do Acordo de
Cooperação com a Prefeitura Municipal de Osasco – A presidente introduziu o tema explicando
que o termo de cooperação firmado entre a Unifesp e a PMO tinha se esgotado em 06 de setembro
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último, depois dos cinco anos previstos. Lembrou que esse acordo que permitiu a cessão da rua
parque em Quitaúna para a PMO que, por sua vez, teve as incumbências de iluminar, limpar e
fornecer encanamentos para água e esgoto. Recordou também a cessão pelo período de 25 anos de
parcela de 7.500 m² do terreno para a construção de creche municipal, cujas obras já seguem
adiantadas, e escola de ensino fundamental. Ela lamentou não ter podido assinar apenas um aditivo,
então, seguindo a recomendação da Procuradoria o Gabinete havia elaborado o novo documento para
o qual ela própria se oferecia para constar como responsável. O Prof. Zorzenon acrescentou que os
termos são praticamente idênticos ao do compromisso anterior, tendo sido alterado o tempo verbal,
não mais constando futuro, e sim, intenções no tempo presente. O Prof. Celso questionou se outros
servidores poderiam participar das ações listadas no documento, pois, há pessoas que já estão
engajadas em temas semelhantes ou que queiram se engajar. O Prof. Tristan se manifestou de
maneira semelhante, uma vez que identificou haver projetos já em andamento que se enquadram na
relação constante do termo, buscando saber se o projeto Economia Solidária tinha sido contatado a
esse respeito. Ambos se referiram a atividades de extensão que já são protagonizadas pela
comunidade acadêmica. O Prof. Zorzenon explicou que aquela lista tinha sido elaborada em resposta
à indagação da PMO sobre a contrapartida que a universidade poderia oferecer para o município e,
então, foram elencadas algumas ações conhecidas. A Sra. Juliana, por sua vez, quis saber se as ações
propostas poderiam ser encaminhadas no campus Jardim das Flores, uma vez que a data pressupunha
atividades imediatas, não se encaixando como propostas para Quitaúna. A presidente respondeu que
tanto Jardim das Flores quanto Quitaúna poderiam oferecer contrapartidas, e esclareceu que as datas
tinham sido exigências do Gabinete. O Prof. Bueno parabenizou a renovação do acordo, porém,
avaliou que a universidade poderia ter certa dificuldade em cumprir algumas etapas do acordo.
Então, sugeriu que a Diretoria forneça breve relatório sobre o que já foi realizado e que a Câmara de
Extensão seja envolvida no processo de identificação dos profissionais que sejam engajados com
algumas daquelas questões e que se interessem por coordenar tais atividades, de forma a fortalecer o
papel daquele órgão. O Prof. Celso, como coordenador da CAEC, apoiou a sugestão do colega e
disse estar pretendendo promover maior articulação com a municipalidade durante a sua gestão e
julgava ser o momento bastante oportuno, considerando a curricularização da extensão. A Sra.
Juliana, lembrando que a Unifesp é a responsável pela área do terreno em Quitaúna e, por essa razão,
recebe muitas reclamações da população dos arredores, acrescentou que o acordo anterior tinha
amparado várias das reivindicações repassadas. A Profa. Luciana terminou explicando que o
documento serviria como “acordo guarda-chuva” podendo incorporar outros temas, projetos e ações.
Então, em regime de votação o Acordo de Cooperação com a Prefeitura Municipal de Osasco,
tendo a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic como coordenadora e o Prof. Dr. Julio Cesar
Zorzenon Costa, como vice-coordenador (até que se resolva diferentemente), foi unanimemente
aprovado, de acordo com a minuta apresentada. E, ainda, ficou acordado que, apesar de
aprovado, a Profa. Luciana tentará incluir as seguintes ressalvas: que a palavra “evento”
constante do Plano de Trabalho seja grafada no plural, para não se restringir ao evento do
Congresso Acadêmico anual, como sugerido pelo Sr. João Subires; e, ainda, a supressão da
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palavra “auxílio” no trecho “auxílio para manter a limpeza, segurança e iluminação no campus
Quitaúna”, como sugerido pela Sra. Juliana Mateusa, considerando que no termo anterior a
administração municipal figurava como responsável por esses serviços. E, assim, vencidos todos
os itens da pauta, a presidente agradeceu a presença de todos, chamou a atenção para a sessão
extraordinária recém agendada e declarou encerrados os trabalhos às 12h35min. Eu, Maristela
Bencici Feldman, lavrei esta ata.
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Osasco, 09 de novembro de 2018.
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