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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 08.05.2020 2 

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

Campus Osasco. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet, sob a presidência da 4 

Diretora Acadêmica, Profa. Luciana Massaro Onusic. Compareceram o Vice Diretor Prof. Dr. 5 

Júlio César Zorzenon Costa, a Diretora Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, e 6 

os(as)  conselheiros(as): Professores Luciana Rosa de Souza, Fabiana Rita Dessotti, Murilo Leal 7 

Pereira Neto, Ismara Izepe de Souza, Fábio Alexandre dos Santos, Celso Takashi Yokomiso, 8 

Marcelo Soares de Carvalho, Claudia Alessandra Tessari, Fábio Cesar Venturini, Marlene 9 

Rodrigues, Francisco Fernandes, João Alberto Alves Amorim,  Iagê Zendron Miola, Bolivar 10 

Godinho de Olveira Filho, Regiane Nitsch Bressan, Ivan Cesar Ribeiro, Marcelo Simão Branco, 11 

Daniel Carvalho, Fernanda Matsuda, Nildes Raimunda Pitombo, Raphael Garcia, Álvaro Luis 12 

dos Santos Pereira, João Tristan Vargas, os técnicos Elisangela Bardi da Fonseca, Andreas 13 

Leber, Carolina Finetti, Tatiana Travassos, Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Alessandra 14 

Ramada da Matta, Emilia Tiemi Shinkawa, Andreia Pereira da Silva e os discentes Mizpa 15 

Mariano Barros, Luisa Bastos Longo e Gabriela Yin Chen. A presidente inaugurou os trabalhos 16 

às 10h06min, primeiramente, agradecendo a presença dos conselheiros e passando alguns 17 

procedimentos, por se tratar de uma reunião remota, situação nova a todos. Então, tratou dos 18 

INFORMES: da Diretoria Acadêmica: Sobre o congresso Acadêmico, a presidente informou ter 19 

havido uma reunião com pró-reitores e diretores e decidiram que o congresso acadêmico será de 20 

forma 100% virtual. Estão discutindo a possibilidade de contratação de uma empresa para 21 

desenvolver e realizar o evento. As comissões locais e Central realizarão as suas tarefas da 22 

mesma forma que fizeram nos congressos anteriores. A realização do congresso está prevista 23 

para a semana de 13 a 17 de julho. Solicitou ajuda e empenho dos docentes, dos técnicos e dos 24 

alunos na divulgação e participação  nos eventos. Sobre as disciplinas optativas, a professora 25 

Luciana iniciou agradecendo à professora Ismara, que tem trabalhado muito para adequação 26 

dessas atividades de forma remota. Com a palavra, a professora Ismara, presidente da Câmara de 27 

Graduação, cumprimentou os presentes e explicou que, no campus, serão oferecidas cerca de 28 

vinte unidades curriculares optativas. A procura foi muito maior que a oferta, chegando a 7,5 29 
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alunos por vaga. O sistema utilizado para matrícula nessas optativas foi o mesmo das matrículas 30 

regulares. Os deferimentos foram feitos diretamente pela Prograd, que utilizou o CR como 31 

critério de classificação. Dessa forma, os ingressantes acabaram sendo prejudicados por não 32 

terem cumprido disciplinas para gerar algum CR. Está sendo discutida a possibilidade de abrir 33 

vagas para alunos ouvintes. Havendo propostas ou dúvidas, a professora Ismara solicitou que 34 

sejam encaminhadas a ela para que repasse a Prograd. A professora Luciana informou que, em 35 

07 de abril, a colação de grau de 140 estudantes foi feita de forma virtual e a solicitação dos 36 

diplomas já foi encaminhada. Esclareceu que os estágios e seus processos já estão adaptados para 37 

a forma virtual, via SEI, e agradeceu aos envolvidos nessa adaptação e aos estudantes pela 38 

paciência. O Professor Júlio informou que, neste momento, está ocorrendo uma reunião 39 

extraordinária do Conselho de Graduação e a professora Ismara está representando o Campus. 40 

Da Câmara de Graduação: a - Extensão de prazo: Lucas Ribeiro Assunção e b - Reversão de 41 

cancelamento de matrícula: Camila Helen Rodrigues Silva. Ambos foram aprovados na Câmara 42 

de Graduação e este conselho homologou por unanimidade. Da Diretoria Administrativa: A 43 

diretora administrativa, senhora Juliana Mateusa, informou que foi recebida uma remessa de 44 

recursos e todos os contratos estão empenhados até a competência de julho e o campus tem 45 

conseguido manter um equilíbrio entre recursos e contas. Houve a padronização dos documentos 46 

administrativos para o sistema SEI com o apoio da Pró-Reitoria de Administração. Solicitou que, 47 

havendo docente ou TAE que precise ir ao Campus, será obrigatório o uso de máscaras e aviso 48 

prévio,  por e-mail, ao setor de serviços. A professora Luciana ressaltou que  as questões 49 

relacionadas à segurança sanitária estão sendo cumpridas rigorosamente para resguardar a saúde 50 

de todos. Foi repassada a informação de que o CRIE está aplicando a vacina contra gripe H1N1. 51 

Os interessados podem agendar o transporte do campus para se deslocarem até São Paulo para 52 

serem vacinados. Com a palavra, o professor Celso, presidente da Câmara de Extensão, 53 

apresentou os projetos de extensão que foram aprovados e, também, os que ocorreram durante o 54 

mês anterior. A professora Ismara solicitou a palavra e informou que dia 29 passado foi o prazo 55 

dado pela Prograd para submeter os planos de ação, tanto os que especificam as atividades 56 

desenvolvidas  para o período de suspensão (optativas e extensionistas), quanto para uma 57 

eventual retomada do calendário acadêmico por atividades domiciliares especiais. Ressaltou que 58 
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existem possibilidades de alterações nas próximas reuniões do CONSU e Conselho de 59 

Graduação. A professora Luciana Rosa representante da Câmara de Pós-Graduação informou 60 

que a câmara está com muitas solicitações de ajuda em projetos de pesquisas e, então, foi criado 61 

o núcleo de apoio que focará nos impactos econômicos e sociais relacionados à pandemia. 62 

Convidou a todos a participarem deste projeto. Encaminhará e-mail detalhando as informações. 63 

Da Câmara de Graduação: foram aprovados por unanimidade a solicitação de extensão de prazo 64 

de conclusão do aluno Lucas Ribeiro Assunção e a solicitação de reversão de cancelamento de 65 

matrícula Camila Helen Rodrigues Silva. Esgotados os informes, prosseguiu-se com a ORDEM 66 

DO DIA: 1- Plano de Desenvolvimento de Pessoas: Aguardando a entrada do pró-reitor 67 

adjunto, senhor Norberto Lobo, a professora Luciana esclareceu que, após a apresentação do 68 

plano, gostaria que o assunto fosse levado aos departamentos para ser discutido e as propostas 69 

encaminhadas para aprovação em uma possível reunião extraordinária da Congregação. Com a 70 

palavra, o pró-reitor agradeceu o convite para participar desta reunião e informou que a Pró-71 

Reitoria desenvolveu uma nova dinâmica para tratar dos assuntos  pertinentes a sua gestão. 72 

Ressaltou que trata-se de um momento de construção de um novo documento que contará com as 73 

sugestões da comunidade acadêmica e que contemplará o desenvolvimento dos servidores da 74 

UNIFESP. Agradeceu à professora Nildes Pitombo por toda a sua contribuição nesse momento. 75 

Compartilhou o documento, apresentou a contextualização do processo e suas especificidades. 76 

Ao findar a apresentação, esclareceu que dia 20 de maio é a data limite para o recebimento das 77 

sugestões. O professor Marcelo Carvalho pontuou algumas diferenças em relação ao formato 78 

atual e as possíveis consequências, ou mesmo prejuízos, a algumas atividades acadêmicas. O 79 

senhor Norberto Lobo informou que o projeto está seguindo  determinações vindas por decreto, 80 

todo o corpo do plano ainda está passível de alteração e as contribuições serão encaminhadas às 81 

devidas instâncias. Também esclareceu que alguns critérios estão se adaptando às limitações 82 

orçamentárias impostas à Universidade. O professor Bolívar questionou sobre o percentual 83 

destinado à contratação de Professor Substituto. Também expôs que, devido à baixa gratificação, 84 

existe pouco interesse na participação nos cargos de gestão. O senhor Norberto Lobo,  em 85 

resposta ao professor Bolívar, esclareceu que entende o posicionamento, porém ratificou as 86 

dificuldades advindas das limitações orçamentárias e essa discussão transcende a proposta do 87 
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plano. O professor Ricardo Bueno sugeriu que a redação do texto seja mais objetiva e coerente 88 

com a legislação e o decreto para evitar dúvidas. O professor Fábio Venturini solicitou que a 89 

congregação envie uma consulta à procuradoria questionando se o decreto em questão se aplica 90 

ao afastamento para o pós-doutorado, citando a lei 12772, que trata do plano de carreira do 91 

magistério Federal. Afirmou que o afastamento para pesquisa docente trata-se de uma atividade 92 

fim do docente e não de atividade para aperfeiçoamento, como trata o decreto. O senhor Lobo 93 

agradeceu o apontamento do Professor Fábio e informou que houve consultas prévias à 94 

procuradoria sobre o assunto, inclusive com a Andifes, e não foram apontadas inconsistências. 95 

Informou ser pertinente levar o questionamento à procuradoria para nova consulta. O professor 96 

Francisco Fernandes, representante do departamento de Ciências Contábeis, se pronunciou 97 

concordando com o posicionamento do professor Bolívar e solicitou que as definições sejam 98 

melhores esclarecidas. A professora Luciana ressaltou que as sugestões devem ser encaminhadas 99 

posteriormente e não colocadas nesta reunião. A senhora Andreia Pereira, representante TAE, 100 

solicitou esclarecimentos  quanto à disponibilização de 2% do quadro e como será o processo de 101 

seleção considerando as disponibilizações para qualificação e para capacitação. O senhor 102 

Norberto Lobo informou que levará todas essas solicitações à comissão de elaboração do projeto 103 

para serem devidamente discutidas e esclarecidas. O professor João Tristan se posicionou 104 

solicitando que a Congregação não faça apenas uma consulta sobre o pós-doc à procuradoria, 105 

mas sim, desde já, se posicione contra a forma como está sendo tratado no projeto. Apresentados 106 

todos os questionamentos, a professora Luciana agradeceu a presença do senhor Norberto Lobo e 107 

o mesmo se retirou da reunião.  Lembrou que o prazo para encaminhamento das sugestões é o 108 

próximo dia 20. Como encaminhamento, foi proposta a realização de uma Congregação 109 

extraordinária para o dia 19, às 10h. O conselho aprovou a proposta com duas abstenções. Dessa 110 

forma, solicitou que as sugestões vindas dos departamentos sejam encaminhadas à Congregação 111 

até o dia 18. Ressaltou que a sugestão do professor João Tristan também seja discutida no âmbito 112 

departamentos. Sobre a consulta que o professor Fábio Venturini propôs para ser feita à 113 

procuradoria sobre a atividade fim do docente, o conselho aprovou com 5 abstenções. Solicitou 114 

ao professor Fábio que redija o texto/consulta à procuradoria  e encaminhe a este conselho para 115 

apreciação e sugestões.  2- Indicação para a coordenação do Núcleo de Apoio ao Estudante: 116 
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Profa. Francielle Simões: A presidente agradeceu à coordenação e ao excelente trabalho 117 

desenvolvido pela professora Fernanda Emy Matsuda, que se afastará por conta da licença 118 

maternidade que coincidiu com a finalização de seu mandato na coordenação do NAE. A 119 

professora Fernanda agradeceu pela oportunidade de estar à frente do NAE durante esses dois 120 

anos, pelo apoio recebido, tanto dos colaboradores do NAE, quanto da direção acadêmica. Expôs 121 

sua gratidão à equipe que sempre esteve comprometida com as questões mais sensíveis dos 122 

nossos alunos e que garantem a inclusão e oportunidades de permanência para quem mais 123 

precisa. Informou que a professora Francielle, do eixo multidisciplinar, será uma ótima substituta 124 

por sua competência, responsabilidade e compromisso. A senhora Camila,  psicóloga do 125 

NAE,  em nome do setor, leu uma carta de agradecimento à professora Fernanda, elaborada por 126 

toda a equipe. Em votação, o conselho aprovou a nova coordenação do NAE por unanimidade. 3 127 

- Livros nunca emprestados (Andreas Leber) O senhor Andreas cumprimentou a todos e, 128 

brevemente, informou que em torno de 7000 livros do acervo nunca foram emprestados. 129 

Esclareceu que esse assunto já foi conversado com os coordenadores de curso em reunião da 130 

Câmara de graduação. Solicitou a colaboração dos docentes no incentivo aos alunos para 131 

utilizarem a biblioteca. 4 -Rotina da Biblioteca na volta das atividades presenciais: O senhor 132 

Andreas esclareceu que a biblioteca pretende adotar alguns protocolos no retorno presencial. As 133 

discussões e proposições são dos bibliotecários do Brasil inteiro, visto que, o vírus da Covid 134 

sobrevive até cinco dias nos livros. Então, muito provavelmente, os livros devolvidos ficarão 135 

sem uso, em quarentena, podendo haver a necessidade de algum tipo de higienização. Esclareceu 136 

que a UNIFESP ainda não definiu um procedimento unificado sobre o assunto. 5- Homologação 137 

dos nomes para compor a Comissão de Curricularização da Graduação: A professora 138 

Luciana informou que os professores Samir Sayed e Álvaro Pereira  se propuseram a somar à 139 

comissão de curricularização da graduação, se unindo ao professor João Arantes, já indicado no 140 

final do ano passado. O professor Júlio complementou a informação esclarecendo que o 141 

Conselho de Extensão e Cultura solicitou à câmara de extensão que indicasse mais dois nomes 142 

para compor essa comissão. Os conselheiros aprovaram, com uma abstenção, os nomes dos 143 

professores Samir e Álvaro. 6- Homologação da Renovação dos Contratos dos Professores 144 

Visitantes: A professora Luciana informou que essa aprovação foi feita Ad Referedum para 145 
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cumprir o prazo estipulado pela Câmara de Pós-Graduação. Os contratos a serem renovados são 146 

dos professores: a- George André Willrich Sales; b- Eduardo Tadeu Pereira; c- Juliana Jerônimo 147 

Costa; d- José Verissimo Romão Netto; e- Fabiana Lopes da Silva; f- Ana Maria B. Baruff; g- 148 

Renata Bianconi. A professora Fabiana solicitou a palavra e informou que a Congregação não 149 

encaminhou os relatórios dos professores visitantes em questão aos conselheiros para apreciação. 150 

Então, solicitou que, nos próximos casos, os documentos sejam encaminhados aos conselheiros. 151 

A professora Luciana esclareceu que as aprovações foram feitas Ad Referendum para cumprir o 152 

prazo estipulado e ressaltou que os relatórios haviam sido aprovados em duas  instâncias 153 

anteriores. A professora Fabiana sugeriu que fosse solicitado um prazo maior para atender a 154 

essas demandas. Devidamente esclarecidos, o conselho aprovou  a renovação dos contratos dos 155 

professores visitantes. Esgotados os pontos, a Professora Luciana agradeceu a presença de todos, 156 

encerrou a reunião e eu Ana Paula Silveira lavrei essa ata.  157 

_______________________________ 158 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 159 

Diretora Acadêmica 160 

 161 

______________________________ 162 

Ana Paula Silveira 163 

Secretária da Direção 164 


