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1 ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
2 DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 03/08/2020
3 Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, realizou-se às dez horas, por meio virtual,
4 a trigésima segunda Reunião Ordinária do Departamento de Ciências Econômicas da UNIFESP,
5 campus Osasco. Estiveram presentes a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz - Chefe do Departamento, o
6 Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, o Prof. Eduardo Luiz Machado, o
7 Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, a Profa. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Marcelo Soares
8 de Carvalho, o Prof. Dr. Flávio Tayra, o Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian, o Prof. Dr. Veneziano
9 de Castro Araújo, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, a Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari, a
10 Profa. Dra. Beatriz Macchione Saes e o Prof. Dr. Fabio Alexandre dos Santos. A reunião fora
11 agendada para tratar da seguinte pauta: I) Ordem do dia: Conveniência da realização de um edital
12 de redistribuição para a vaga do Prof. Leandro. Ao dar início à reunião, a Chefe do Departamento
13 cumprimentou a todos e passou a palavra ao Prof. Júlio, que informou aos membros do
14 Departamento que o campus Osasco da Unifesp é muito procurado por docentes de outras
15 instituições para redistribuição, mas que normalmente não há vagas disponíveis. Como agora há a
16 vaga do Prof. Leandro, foi feita uma consulta ao Setor de Mobilidade, o qual respondeu que não há
17 restrições à abertura do referido edital. O Prof. Júlio esclareceu, no entanto, que é necessário que a
18 outra instituição aceite um código de vaga em troca do profissional que virá para a Unifesp. Isto,
19 porém, será muito difícil de acontecer no atual contexto, com a impossibilidade de realização novos
20 concursos. A Profa. Luciana pediu a palavra e questionou se é possível abrir um edital de
21 redistribuição interno, ou seja, para colegas de outros Departamentos da Unifesp. O Prof. Júlio
22 esclareceu que, caso haja interessados internos da Unifesp, não é necessário abrir edital. A partir
23 desta informação, a Profa. Luciana sugeriu, com base no perfil das disciplinas ministradas pelo
24 Prof. Leandro, o nome da Profa. Solange, do Eixo Comum. A Profa. Luciana destacou que a linha
25 de pesquisa da Profa. Solange é convergente à linha do Departamento, além do fato de ela já ter
26 colaborado com o Departamento em várias frentes, inclusive na organização do Congresso
27 Acadêmico. A Profa. Luciana destacou ainda o excelente trabalho que a Profa. Solange vem
28 desenvolvendo no Eixo, trabalho o qual tem o reconhecimento dos alunos. Além disto, a Profa.
29 Solange orienta alunos de IC (bolsista Fapesp, com artigo publicado) e de Monografia. A Profa.
30 Luciana sugeriu que seja feito o convite à Profa. Solange e, caso ela aceite, seja feita a negociação
1

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
CAMPUS OSASCO
ATA/DECON/32/2020
________________________________________________________________________________________________

31 da vaga com o Chefe do Eixo. A Profa. Daniela retomou a palavra e apresentou aos membros do
32 Departamento o perfil da vaga para o qual o Prof. Leandro prestou concurso e todos concordaram
33 que a mesma é consoante ao currículo da Profa. Solange. A Profa. Daniela salientou que o Prof.
34 Leandro ministrava Economia Financeira devido à afinidade da disciplina com sua área de pesquisa,
35 mas que ela não fazia parte do edital do seu concurso. A Profa. Daniela destacou também que o
36 Departamento conta no momento com duas professoras visitantes, mas que elas terão seus contratos
37 encerrados em breve, e que é necessário encontrar uma solução de longo prazo para as disciplinas
38 que estas docentes estão ministrando. Além disto, a Profa. Daniela ressaltou que professor visitante
39 idealmente não deveria cobrir desfalques na graduação, pois tem um perfil mais sênior. A Profa.
40 Cláudia pediu a palavra e concordou que, conforme o Prof. Júlio informou, seria mais fácil se o
41 processo ocorresse internamente, mas ponderou que o processo deve ser feito de maneira muito
42 cuidadosa para não gerar nenhum mal-estar com o departamento de origem do docente convidado.
43 Além disto, ela destacou que o perfil da vaga já foi bastante discutido anteriormente e disse que
44 concorda que se mantenha o perfil do concurso prestado pelo Prof. Leandro. A Profa. Cláudia
45 aproveitou para destacar que a Profa. Solange é uma profissional muito dedicada e boa colega de
46 trabalho. O Prof. Júlio retomou a palavra e disse que acha que a proposta da Profa. Luciana parece a
47 melhor opção, pois além de ser um processo mais célere, a Profa. Solange parece ser a pessoa
48 adequada à vaga. Ele concordou com a fala da Profa. Cláudia sobre a necessidade de negociar de
49 maneira cuidadosa com o Eixo, para não causar nenhum desconforto. O Prof. Daniel pediu a
50 palavra e disse que concorda com a vinda da Profa. Solange e reforçou a atuação que a Profa.
51 Solange já vem realizando junto ao Departamento. Por outro lado, o Prof. Daniel destacou que esse
52 processo deve acontecer de maneira muito solidária junto ao Eixo, para não repetir práticas
53 predatórias que acontecem dentro instituição. O Prof. André pediu a palavra e destacou que a
54 atuação da Profa. Solange tem sido exemplar na instituição e que ela tem colaborado muito com o
55 Departamento e com a pós-graduação. Ele destacou ainda que a Profa. Solange pode colaborar com
56 o processo de internacionalização. A Profa. Daniela retomou a palavra e sugeriu que a votação seja
57 feita em uma reunião extraordinária na próxima semana, para que todos tenham tempo de pesquisar
58 sobre a Profa. Solange, visto que esta proposta não estava na pauta da reunião. Ela sugeriu ainda
59 que seja feita uma votação em dois turnos: 1) fazer o convite à Profa. Solange ou 2) fazer edital de
60 redistribuição externa. Prof. Fábio pediu a palavra e sugeriu que a votação seja feita hoje, pois todos
61 já conhecem a Profa. Solange. A Profa. Daniela questionou e todos concordaram que a votação seja
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62 feita hoje. A Profa. Cláudia pediu novamente a palavra e sugeriu que seja votado apenas o convite à
63 Profa. Solange e que, paralelamente a isto, a Profa. Daniela já faça uma sondagem junto ao Eixo. O
64 Prof. Júlio retomou a palavra e disse que concorda com a votação hoje apenas para convite à Profa.
65 Solange. Ele destacou também que é necessário estabelecer a estratégia para formalização do
66 processo, caso o convite seja aceito pela professora. O Prof. Pedro pediu a palavra e disse que
67 conhece a Profa. Solange e que concorda que ela é excelente. Ele disse que acha válido o processo
68 de redistribuição, mas que concorda que seria mais fácil e rápido o processo interno. De qualquer
69 forma, a sugestão do Prof. Pedro é que seja votada a possibilidade de fazer o convite à Profa.
70 Solange, mas que já seja também votada a possibilidade de edital de redistribuição, para o caso de a
71 Profa. Solange não aceitar o convite. A Profa. Daniela disse que compreende a proposta, mas que
72 acha que não é viável deixar as duas propostas aprovadas previamente. A Profa. Daniela propôs
73 novamente então, que a votação seja feita em dois turnos. Todos concordaram com esta proposta e
74 foi feita a votação em relação ao convite para a Profa. Solange. A proposta foi aprovada por
75 unanimidade. A Profa. Daniela disse que fará o convite, com a ajuda da Profa. Luciana – que foi
76 quem apresentou a proposta. Caso a Profa. Solange aceite, a Profa. Daniela orientará que ela
77 converse com o seu Departamento sobre o assunto. Após, a Profa. Daniela – acompanhada pelo
78 Prof. Júlio – fará contato com o Eixo para formalizar a transferência e negociar a transição. A Profa.
79 Daniela se comprometeu a dar um feedback aos membros do Departamento, após fazer a sondagem
80 da Profa. Solange e informou que a próxima reunião do Departamento acontecerá no dia 31/08/20.
81 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Vânia Vargas, lavrei a ata.

___________________________________

____________________________________

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann

- Chefe do Departamento

_________________________________

__________________________________

Prof. Dr. Alberto Handfas

Prof. Eduardo Luiz Machado
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__________________________________

_______________________________

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari

__________________________________

_______________________________

Profa. Luciana Rosa de Souza

Profa. Dra. Beatriz Macchione Saes

__________________________________

_______________________________

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho

Prof. Dr. Fabio Alexandre dos Santos

__________________________________
Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian

__________________________________
Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo

_________________________________
Prof. Dr. Flávio Tayra

______________________________
Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho
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