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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 06.03.2020 2 

Aos seis dias do mês de março de 2020, às 10h, ocorreu a reunião ordinária da Congregação 3 

do Campus Osasco, no auditório localizado no piso térreo do edifício situado à Rua Angélica, 4 

nº 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Profa. 5 

Dra. Luciana Massaro Onusic. Compareceram o Vice Diretor Acadêmico, a Diretora 6 

Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz e os(as)  conselheiros(as): Professores 7 

Murilo Leal Pereira Neto, Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Marcello Simão Branco, Celso 8 

Takashi Yokomiso, Francisco Carlos Fernandes, Fabiana Rita Dessotti, Fábio Venturini, Dan 9 

Levy, Iagê Zendron Miola, Fernanda Emy Matsuda, Daniel Campos de Carvalho, Álvaro Luis 10 

dos Santos Pereira, Fábio Alexandre dos Santos, Ismara Izepe de Souza, Nildes Raimunda 11 

Pitombo Leite, Claudia Alessandra Tessari, Regiane Nitsch Bressan, Ivan César Ribeiro, 12 

Daniela Verzola Vaz, os técnicos Tatiana Travassos, Sara de Jesus Miguel, José Viana Júnior, 13 

Camila Tinti Moreira, Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Emília Tiemi Shinkawa, Marlene 14 

Rodrigues, Larissa Reis Matoso e os representantes discentes Amanda Mayara da Silva 15 

Bento, Gabriela Yin Chen, Mizpá Mariano Barros e Luisa Basto Longo. A presidente 16 

inaugurou os trabalhos às 10h. Iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 17 

prosseguiu com os INFORMES: da Diretoria Acadêmica: Informou que o início das aulas 18 

será essa semana junto com o processo de matrícula dos ingressantes. Explicou que o NAI 19 

(Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) possui algumas informações importantes a serem 20 

repassadas ao conselho. Solicitou que a Sra. Camila, psicóloga do NAE, repassasse essas 21 

informações. Com a palavra senhora Camila informou que a servidora Naiara da biblioteca 22 

está disposta a assumir a coordenação quanto a colaborar com o desenvolvimento de todos 23 

os trabalhos relacionados a esse núcleo. Informou ainda que participou da banca de 24 

seleção  de PCD onde foi constatada a matrícula de um aluno por ampla concorrência e 7 25 

através das vagas para pessoas com deficiências, sendo três deficiências auditivas, três 26 
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físicas e uma visual. Ressaltou a importância das devidas adaptações para o 27 

desenvolvimento Acadêmico desses alunos com deficiência. Solicitou a colaboração de 28 

todos e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário.  A professora Luciana 29 

complementou que a questão foi colocada como pauta na Câmara de Graduação para 30 

melhores discussões e encaminhamentos. Esclareceu que o NAE não é o responsável pelo 31 

NAI, porém trabalham conjuntamente. O senhor Carlos, pedagogo do NAE, informou que os 32 

primeiros encaminhamentos serão diretamente com as coordenações de curso, com 33 

sugestões para a forma de adaptação, o que não impedirá o docente de avaliar se existe 34 

uma forma melhor para a transmissão de conteúdo. A professora Luciana agradeceu a 35 

Secretaria Acadêmica por todo o processo de matrícula e a todos que colaboraram de 36 

alguma forma. Sobre o Corona Vírus, informou que os campi estão aguardando um 37 

posicionamento formal da reitoria, solicitou que mantenhamos as recomendações e 38 

cuidados com a higiene das mãos e, em caso de testagem positiva, manter o devido 39 

afastamento. O professor Júlio informou que a Prefeitura de Carapicuíba, na figura da vice-40 

prefeita e através do intermédio do Professor Eduardo Tadeu, visitante lotado na extensão, 41 

ligado ao Departamento Multidisciplinar, gostaria de estabelecer um termo de cooperação 42 

com a universidade a fim de melhor aproveitar a Aldeia de Carapicuíba. Trata-se de um local 43 

construído pelos Jesuítas. A intenção é utilizar o conhecimento da universidade, na área da 44 

Ciência Sociais, para colaborar com a geração de atividades culturais e turísticas e também 45 

para o desenvolvimento de outras atividades econômicas no município, pesquisas e 46 

indicações de novas formas de aproveitamento e divulgação do sítio histórico que supere a 47 

visão idealizada do bandeirantismo. Ainda, existe a possibilidade de instalação definitiva do 48 

Museu Arqueológico com achados  da escavação do Rodoanel. Solicitou que, havendo 49 

sugestões, encaminhem ao Professor Eduardo. O Professor Celso, coordenador da Câmara 50 

de Extensão, informou que o professor Eduardo também tem intermediado a participação 51 

do campus e da universidade em eventos e feiras, em municípios vizinhos, com intuito de 52 
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apresentar e divulgar os cursos e a universidade. A professora Luciana informou que a 53 

Procuradoria respondeu a um questionamento enviado anteriormente e tivemos como 54 

resposta que a Direção Administrativa, a biblioteca e o NAE não possuem direito a voto no 55 

Conselho da Congregação. Esclareceu que já encaminhou essa devolutiva ao gabinete da 56 

Reitoria solicitando a revisão do Regimento para que essas representações também tenham 57 

direito a voto. Em 14 de março, a EPPEN comemorará 9 anos e, ao final desta reunião, 58 

haverá a partilha de um bolo comemorativo. Da Diretoria Administrativa: A Sra. Juliana 59 

cumprimentou os presentes e informou que a universidade trabalhará com duas LOAs, 60 

original e complementar. Solicitou a projeção de alguns slides para demonstrar o 61 

orçamento. Estamos com um bilhão e cinco milhões na LOA original e cento e três milhões 62 

na LOA complementar. Considerando a LOA de 2019 para 2020, houve 3% de redução, 63 

atingindo as verbas discricionárias. Explicou sobre o programa 20.80, que trata da 64 

destinação dos recursos às universidades. O PNAEs teve uma redução de 41%. Em 65 

investimentos, em relação à LOA de 2019, a redução foi de 50%. Houve a publicação do 66 

decreto 10249/20 que limitou a execução do orçamento com a imposição de um 67 

cronograma. Complementando a fala da Sra. Juliana, o professor Júlio reforçou que os 68 

cortes chegaram a 53%, inviabilizando o andamento de todas as funcionalidades da 69 

instituição. O professor Fábio Venturini chamou a atenção para a possibilidade de haver 70 

cortes de salários para que o orçamento seja adequado à proposta do governo. O professor 71 

Bolívar concordou que o momento é difícil, porém acredita que, com todas as instituições 72 

trabalhando, não deve ser motivo para alarmismo. Finalizada a apresentação do orçamento, 73 

a senhora Juliana prosseguiu com a apresentação do relatório de gestão, contendo as 74 

características de pessoal, tempo de gestão e resultados. A professora Luciana agradeceu a 75 

Sra. Juliana por todo trabalho e dedicação e por viabilizar tudo o que o campus precisa. 76 

Informe dos TAEs: O sr. Carlos, representante do NAE, informou que foi oficializado o 77 

colegiado dos técnicos administrativos em educação do Campus através de um 78 
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regulamento que será encaminhado à comunidade acadêmica. Como segundo aviso, 79 

convidou os presentes a participar de uma reunião com o pró-reitor de assuntos estudantis 80 

de uma reunião que ocorrerá hoje, às 15 horas, compondo uma das atividades de recepção 81 

dos estudantes calouros e  informando sobre a situação do orçamento que afeta a 82 

universidade. Foi lembrado que a Reitora, profa. Soraya, também estará presente e 83 

participará de uma atividade representativa com um plantio de árvore para comemorar os 84 

25 anos de UNIFESP. O professor Murilo solicitou a palavra e informou que houve uma 85 

assembleia na ADUNIFESP no dia 11 de fevereiro, que teve como pauta um calendário 86 

nacional de mobilização devido aos cortes orçamentários na universidade. Ressaltou que 87 

haverá mais reuniões da categoria com outras entidades com essa pauta. O professor Fábio 88 

Venturini presidente da ADUNIFESP informou que  estão ocorrendo reuniões para 89 

mobilização em todos os campi da UNIFESP. O professor Celso, coordenador da Câmara de 90 

Extensão e Cultura, apresentou uma planilha com os cursos, projetos, workshops e oficinas 91 

aprovados pela Câmara. Informou ainda que, do dia 9 ao 16, será a quarta fase do Projeto 92 

Pedagógico Institucional, onde ocorrerá as votações. Esgotado os informes, passou-se ao 93 

EXPEDIENTE: Aprovação da Ata de 01/02/19. A ata foi aprovada com 12 abstenções, pois 94 

trata-se de um novo colegiado. Então, iniciou-se a ORDEM DO DIA: 1- Comissão Biblioteca: 95 

Até o momento, há as seguintes indicações: Laura Calixto: Rep. Doc. Contábeis, Maíra 96 

Cardoso Zapater: Rep. Doc Direito, Ricardo Bueno: Rep. Doc. Adm, Amanda Bento – Aluna 97 

mestrado em economia. A professora Fabiana Desotti informou que o representante 98 

indicado de Relações Internacionais é o professor Rodrigo Medina Zagni. A Professora 99 

Daniela Vaz informou que o indicado do DECON é o professor Sidival. O professor Dan Levy 100 

se prontificou como representante de Ciências Atuariais. A professora Luciana informou que 101 

o Departamento Multidisciplinar não encaminhou seu representante até o momento. As 102 

indicações foram aprovadas pelo conselho por unanimidade. 2- Comissão para os festejos 103 

de 10 anos de EPPEN: A professora Luciana lembrou que a EPPEN  fará aniversário no 104 
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próximo mês e informou ser importante uma comissão para organizar os festejos para 105 

comemorar essa data. Solicitou voluntários técnicos, docentes e estudantes para compor 106 

essa comissão. O Professor Júlio sugeriu dois representantes de cada segmento. Esclareceu 107 

ser importante um planejamento para que nada seja feito de forma “atropelada”.  Sugeriu 108 

que as comemorações sejam feitas ao longo do ano. A professora Luciana informou que a 109 

direção fará parte dessa comissão. Caso não haja voluntários neste momento, esclareceu 110 

que será possível a candidatura até a próxima reunião da Congregação. O conselho aprovou 111 

a formação da comissão unanimemente. 3- Indicação de representante para composição 112 

do CoEPE - acordo de cooperação Unifesp-SPDM HSP-HU entre 2020-2025:  O convite foi 113 

encaminhado previamente por e-mail à Comunidade Acadêmica, mas não houve inscritos. A 114 

data limite para indicação é o próximo dia 10. Após discussões e esclarecimentos, o 115 

professor Júlio sugeriu como encaminhamento que aguardemos Manifestações por e-mail 116 

e, caso não haja, a professora Luciana informou que será representante. 4- Indicação 117 

Representante Monitoria: A professora Luciana informou que a professora Liege solicitou 118 

seu desligamento nessa representação devido a problemas pessoais.  O professor Diogo de 119 

Prince Mendonça se candidatou a assumir essa representação e a professora Marina de 120 

Gusmão Mendonça permanecerá como vice. O conselho aprovou a indicação do professor 121 

Diogo para ser representante da monitoria do campus Osasco, por unanimidade. A 122 

professora Fabiana informou que o último edital não contemplou a maioria dos alunos, pois 123 

exigia o mínimo de 100 matrículas em uma unidade curricular. Após discussões, a 124 

professora Luciana solicitou que os departamentos encaminhem as suas sugestões 125 

diretamente ao professor Diogo ou ao conselho central de monitoria da PROGRAD. 5- 126 

Homologação da composição do NAI Campus Osasco: A professora Fernanda esclareceu 127 

que a senhora Naiara representante técnico da biblioteca, comporá o NAI, como 128 

coordenadora. A nova composição contempla os seguintes nomes: Naiara Souza como 129 

coordenadora, Júlio César Zorzenon Costa como representante da Direção Acadêmica, os 130 
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discentes Felipe Bonifácio, Jenifer dos Santos Peixoto, Jhennyff Rocha, Luana Lungaretti, 131 

Renato Xavier e Sarah Benício, os técnicos Carlos Eduardo B. D. Sampaio, Alessandra 132 

Ramada da Mata, Vivian Pataro, Roberto Ferreira Dias e Marcelo Biancolin. Informou que o 133 

professor Pedro Chadarevian não compõe mais a comissão.  Esclareceu que os discentes 134 

convidados para compor essa comissão, exceto o Felipe, possuem alguma deficiência. 135 

Esclarecidos, o conselho aprovou a nova composição por unanimidade. Esgotados os 136 

pontos, a professora Luciana agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu Ana 137 

Paula Silveira lavrei essa ata.  138 

 139 

_______________________________ 140 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 141 

Diretora Acadêmica 142 

 143 

_______________________________ 144 

Ana Paula Silveira  145 

Secretária da Congregação 146 


