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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO 1 

CAMPUS OSASCO DA UNIFESP RELAIZADA EM 06.12.19 2 

 3 

Ao sexto dia do mês de dezembro de 2019 às 10h30min, no auditório localizado no piso térreo do 4 

edifício situado à Rua Angélica, nº 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da 5 

Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, realizou-se a Reunião Ordinária da 6 

Congregação da EPPEN, campus Osasco da UNIFESP. Compareceram a Diretora Administrativa, Sra. 7 

Juliana Mateusa Meira Cruz, o Vice-Diretor Acadêmico, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa e os(as) 8 

conselheiros(as) relacionados ao fim desta ata e que constam da lista de presença. Justificou ausência 9 

o professor Marcello Branco. A professora Luciana cumprimentou os presentes lembrando que se 10 

tratava da última reunião da Congregação de 2019 e prosseguiu com os Informes: A professora 11 

informou que no último Conselho Universitário foram homologados todos os nomes dos novos 12 

membros dos Conselhos da UNIFESP. Desta forma, a partir de fevereiro os novos conselheiros 13 

deverão estar presentes em seus respectivos conselhos. Parabenizou a todos pela nova etapa de 14 

representação.  O segundo informe se referiu à recepção dos membros do MEC, que será na próxima 15 

semana, para a avaliação e autorização da implantação do curso de graduação em Direito. Os 16 

avaliadores e representantes do curso e direção ficarão reunidos na sala 103. O terceiro informe foi 17 

sobre a banca de livre docência do departamento de administração que ocorrerá nos dias 10 e 11. O 18 

único candidato é o professor Evandro e a banca ocorrerá no auditório. Lembrou que hoje será o 19 

almoço de confraternização e convidou os presentes. Sobre o orçamento, a professora informou que 20 

o campus conseguiu fechar o ano dentro do esperado. O professor Julio informou que, no dia 22 21 

passado, a UNIFESP foi homenageada na ALESP, em ato solene, pelos seus 25 anos e nosso aluno Ivo 22 

Ferreira, Aluno de Relações Internacionais e ex-presidente do Diretório Acadêmico, fez um discurso 23 

sobre a importância da Universidade. A professora apresentou as demandas da Câmara de 24 

Graduação (anexos enviados previamente ao colegiado) sobre solicitação de extensão de prazo de 25 

integralização de curso, reversão de cancelamento e trancamento especial para ciência do colegiado. 26 

Pedindo a palavra, o professor Celso, coordenador da Câmara de Extensão, apresentou uma planilha 27 

com os eventos do mês de novembro. A professora Luciana lembrou que o coordenador da Câmara 28 
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de Pós-Graduação, que se encontra de férias, encaminhou um e-mail solicitando que os chefes de 29 

departamentos cobrem de seus professores visitantes o relatório dos primeiros seis meses e anexem 30 

aos seus respectivos processos. Perguntado aos TAE’s e aos demais presentes se havia algum 31 

informe, não houve manifestações. Esgotados os informes, deu-se início à PAUTA: 01- Acordo de 32 

Cooperação ACNUR: O professo r João Amorim cumprimentou os presentes e apresentou 33 

detalhadamente o projeto e suas características, previamente enviado aos membros deste conselho. 34 

Informou que o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, desde 2010 desenvolveu a 35 

inciativa de envolver as universidades no projeto, via cátedra Sérgio Vieira de Melo. A partir de 2013, 36 

o formato de cátedra passou a fomentar o envolvimento das universidades através do tripé ensino, 37 

pesquisa e extensão. Há um foco especial na área da saúde para atender as especificidades dos 38 

refugiados, principalmente aqueles que possuem sequelas de guerra. Foram abertos cursos de 39 

português como atividade de extensão e o curso de Relações Internacionais ofereceu uma eletiva 40 

inclusiva. Agora, o momento é mais burocrático voltado à regulamentação do processo de 41 

implementação. A Empresa Junior de Osasco está colaborando com a iniciativa de capacitação. Os 42 

próximos grandes passos serão a abertura de vagas nos cursos de graduação e a validação dos 43 

diplomas. A capacitação dos profissionais envolvidos é imprescindível, pois estarão lidando com vidas 44 

que vieram de grande sofrimento. O professor Murilo, com a palavra, ressaltou a importância da 45 

proposta dentro do contexto internacional e o quanto é positivo ver a UNIFESP envolvida no 46 

processo. Questionou sobre o alcance nacional deste acordo e se há algum envolvimento de 47 

entidades externas. O professor João esclareceu que há 31 universidades públicas participantes e 48 

vários convênios com universidades particulares. O professor João Amorim foi indicado pelo 49 

departamento como coordenador do projeto. Dúvidas e questionamentos esclarecidos, o colegiado 50 

aprovou unanimemente a indicação do professor João Amorim como coordenador do projeto, bem 51 

como o acordo de cooperação com a ACNUR. A professora Luciana solicitou inversão de ponto de 52 

pauta, sendo antecipado para o ítem 10 e o ponto 9 ser tratado como 6.8. Os membros deste 53 

conselho aprovaram  a proposta de inversão de pauta. 10 - Convênio entre a Unifesp e o Centro 54 

Brasileiro de Análise e Planejamento: O professor Osmany Porto expôs o propósito e as 55 

características do convênio. Informou que o objetivo é realizar atividades de pesquisa e extensão e 56 
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publicar as atividades desenvolvidas conjuntamente. A formalização deste convênio ajudará na 57 

viabilização de parcerias internacionais com o mesmo propósito. Os membros do colegiado, 58 

esclarecidos, aprovaram por unanimidade a celebração do convênio. 02- Apresentação oral do 59 

relatório de gestão do Departamento de Administração: Com a palavra, o professor Ricardo Bueno 60 

informou que os dados do relatório ainda não estão consolidados e que o compartilhará com o 61 

conselho após a finalização. Esse semestre houve uma parceria com o departamento multidisciplinar, 62 

que muito tem nos apoiado, onde foi cedido um docente de administração devido ao afastamento 63 

de outro do eixo multidisciplinar, o que garantiu que os alunos de Relações Internacionais e Economia 64 

mantivessem suas aulas. O curso possui uma carga de 3700 horas em sala de aula, o que garante 247 65 

horas para cada docente por ano. Sempre é ofertada carga além do que é previsto no projeto 66 

pedagógico. O crescimento do corpo discente foi de aproximadamente 3%, as retenções 15%, sendo 67 

a maior parte na disciplina de métodos quantitativos e 80% de conclusão do curso. Durante o 68 

período, foram abertos oito processos seletivos para contratação de docente. Em relação à 69 

qualificação do corpo docente, nesses três anos, de um fomos para três professores de pesquisa, dois 70 

professores com pós-doutorado e tivemos a possibilidade de oferecer a livre docência em duas áreas. 71 

Em termos de resultados, foi desenvolvida uma revista profissional chamada Repense, liderada pela 72 

professora Arlete. Aproximadamente 50% dos docentes orientam iniciação científica e 40% 73 

fomentam pesquisas pelo CNPQ e FAPESP de até 10 mil reais. 70% participam ou lideram grupos de 74 

pesquisa pelo IBGD e a produção qualificada registrou um aumento de 20% no número de autores. 75 

Ressaltou que esse é apenas um breve relato. A professora Luciana parabenizou o professor pelo 76 

trabalho desenvolvido e desejou sucesso nas próximas empreitadas. O professor Julio solicitou a 77 

palavra e também parabenizou o professor Ricardo pela gestão. 03 - Homologação da nova chefia do 78 

Departamento de Administração, mandato de 3 anos iniciando em Jan/2020 – O Departamento de 79 

Administração aprovou em seu conselho e encaminhou à Congregação para homologação o nome 80 

dos professores Bolívar Godinho de Oliveira Filho e Durval Lima dos Santos Junior, respectivamente 81 

como chefe e vice chefe do Departamento de Administração. O colegiado aprovou por unanimidade. 82 

04- Substituição da profa. Liege na representação da monitoria no Campus: A professora Liege 83 

solicitou sua substituição na monitoria no Campus. A professora Marina Gusmão, vice representante, 84 



                                                             

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Osasco 

Diretoria Acadêmica 
 

              06 de dezembro de 2019 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP  -  Tel.: (11) 2284-6900  
http://www.unifesp.br/campus/osa2/ 

que irá permanecer na vice representação. A professora Luciana perguntou ao colegiado se havia 85 

alguém disposto a assumir essa função, porém não houve manifestações. O professor Julio lembrou 86 

que essa atividade possui peso significante como gestão na solicitação de progressão e pontuação 87 

funcional. A professora Luciana solicitou à secretária que envie a solicitação de candidatos a essa 88 

vaga, por e-mail, aos chefes de departamentos para que repassem a seus pares.  05 - Indicação de 89 

representante para o Meta Observatório Institucional: A professora Luciana informou que, repassada 90 

a solicitação aos docentes do Campus, não houve manifestação de interesse. Desta forma, ela e o 91 

professor Julio se dispõem à ocuparem às vagas, representando o campus. O professor Julio salientou 92 

que foram aprovadas as definições das políticas para os observatórios temáticos da UNIFESP. O nosso 93 

campus apresentou dois observatórios: Direitos Humanos e Poder Econômico, que foram 94 

considerados adequados, em termos de pré-requisitos, e aprovados pela Pró-Reitoria de Extensão e 95 

Cultura. Então, fomos informados que teríamos que organizar, necessariamente, um observatório 96 

institucional, pois esses observatórios terão direito a recursos oriundos de emendas parlamentares. 97 

Desta forma, ainda aberto para colaborações, apresentamos a proposta com o tema Análise do 98 

Desenvolvimento Sócio Econômico Cultural e Ambiental do Município de Osasco. Essa proposta é 99 

inicial e necessita de dois coordenadores para andamento, com o período de atuação de dois anos. 100 

A professora Luciana esclareceu que se mais alguém dos presentes quiser se candidatar para dar 101 

andamento, não haverá problemas. O colegiado teve suas dúvidas esclarecidas e aprovaram por 102 

unanimidade os nomes da professora Luciana Massaro Onusic e Julio Cesar Zorzenon Costa como 103 

representantes coordenadores do Meta Observatório Institucional. 06 - Homologação de Edital e 104 

Banca de Concursos: 6.1- Processo Seletivo Simplificado Ciências Atuariais / Economia Aplicada: O 105 

professor Dan Levy apresentou as características do edital e esclareceu que se trata da vaga da 106 

professora Daniela B. Weintraub, que pediu afastamento. Esclarecidos, os membros aprovaram por 107 

unanimidade. 6.2 – Processo Seletivo para professor assistente. Ciências Atuariais / Matemática 108 

Atuarial Não Vida: O professor Ricardo Bueno questionou a nomeação da pauta e esclareceu, com a 109 

concordância de todos, que trata-se de abertura de concurso público. Continuando com a palavra, o 110 

professor Dan Levy apresentou as características do edital que foi reformulado para reabertura do 111 

processo, informou que, na Comissão de Bancas foi esclarecido que a exigência do título de mestre 112 
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se fez necessária, pois não há doutores nesta área. Embora a recomendação da Comissão de Bancas 113 

fosse que a exigência fosse do título de Doutor, aprovaram o concurso e solicitaram que essa 114 

recomendação fosse apresentada à Congregação. Os membros do colegiado, suficientemente 115 

esclarecidos, aprovaram por unanimidade a abertura do concurso. 6.3 - Processo Seletivo para 116 

professor adjunto. Ciências Atuariais / Modelagem Computacional: Incluida a observação do 117 

professor Ricardo Bueno que se trata de Concurso Público. Permanecendo com a palavra, o professor 118 

Dan Levy apresentou o edital, esclareceu que também se trata de reabertura com reformulação de 119 

edital. Esclarecidos, os membros aprovaram por unanimidade. 6-4 - Processo Seletivo Simplificado. 120 

Ciências Atuariais / Direito Previdenciário: Ainda com a palavra, o professor Dan explicou que trata-121 

se de reabertura de edital, pois não houve aprovados no processo anterior. Trata-se da vaga do 122 

professor Arthur. O professor Julio lembrou que a Comissão de Bancas, assim como no item 6.2, 123 

recomendou que fosse exigido o título de Doutor, mas não se opõe ao andamento do processo. O 124 

professor Daniel Carvalho se pronunciou esclarecendo algumas dúvidas levantadas sobre os 125 

requisitos do edital no que se refere às exigências da graduação e mestrado para atender às 126 

demandas da disciplina. O colegiado, esclarecido, aprovou por unanimidade. 6.5 - Aprovação do 127 

aproveitamento do segundo habilitado no concurso de Administração / Gestão de Negócios e 128 

Processos. O professor Ricardo Bueno esclareceu que o departamento, após devidas discussões, 129 

achou por bem aproveitar o segundo colocado do concurso e este colaborará com o processo de 130 

curricularização. O professor Julio lembrou que, via de regra, não há necessidade de homologação 131 

pela Congregação nesta situação. Ainda, mencionou que a vaga aberta se refere a da professora 132 

Natasha. Como houve divergências de orientações no procedimento, a professora Luciana se colocou 133 

informando que será feito um pedido formal à Pró-Pessoas para unificar as informações sobre o 134 

processo de aproveitamento de segundo colocado em concursos. O colegiado, esclarecido, 135 

concordou unanimemente com o aproveitamento do segundo colocado. 6.6 - Aprovação da 136 

reabertura com alteração da vaga de Prof. Visitante remanescente do edital 613/2018: O professor 137 

Ricardo Bueno informou que o professor visitante, previamente classificado, solicitou seu 138 

desligamento por ter passado em um concurso público em uma universidade federal em outro 139 

estado. Devido a não homologação deste processo, ainda, primeiramente pela Câmara de Pós, o 140 
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professor Ricardo Bueno informou ter conversado com a vice-coordenadora desta Câmara, 141 

professora Luciana Rosa, para que essa solicitação seja aprovada Ad Referendum. A professora 142 

Luciana Onusic solicitou que tal procedimento seja responsabilidade do próprio professor Ricardo. O 143 

colegiado aprovou, unanimemente, a reabertura do processo. 6.7 - Homologação de Banca do 144 

Processo Seletivo Simplificado da área de Relações Internacionais, subárea: Regimes Econômicos 145 

Internacionais. Com a palavra, a professora Fabiana Dessotti apresentou as características do edital. 146 

Esclareceu que se trata da vaga do professor Marcus Maurer, cedido por mais cinco anos. O colegiado 147 

aprovou por unanimidade a banca do PSS. 6.8 - Concurso para provimento da vaga de Titular Livre 148 

do Campus Osasco (anteriormente, item 9). A professora Luciana lembrou que as inscrições foram 149 

abertas no final do ano anterior e que a área do concurso é Governança. Tivemos seis inscritos, dentre 150 

eles, uma professora da casa. Para que não houvesse conflito de interesses, em maio deste ano, foi 151 

formada uma comissão responsável pela elaboração da banca. Compuseram essa comissão as 152 

professoras Nena, Fabiana e Luciana Rosa. A professora Luciana apresentou os nomes que comporão 153 

a banca, já aprovados pela comissão de bancas e que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de março. Os 154 

membros do conselho, aprovaram por unanimidade a composição da banca. Foi solicitada a inclusão 155 

de pauta, aprovada Ad Referendum, sobre a composição da banca para Livre Docente como item 6.9-  156 

Os anexos pertinentes foram encaminhados na convocatória, porém não constou na pauta. O 157 

colegiado aprovou, unanimemente, a inclusão de pauta bem como a homologação da banca para 158 

Livre Docência. 7.0 -    GT para tratar dos assuntos pertencentes às casas do campus Quitaúna: A 159 

professora Luciana informou que o campus Quitauna possui dez casas, sendo que quatro estão 160 

desocupadas em estado precário. Já solicitamos à ProPlan sugestões para o destino desses imóveis. 161 

Nos sugeriram criar um GT para tratar essa demanda. Na reunião de setembro, foi criado esse GT e 162 

o professor João Tristan e a servidora Juliana Mateusa se candidataram, porém, faltou representação 163 

da infraestrutura. Os servidores Rafael Câmara Guedes e Sara de Jesus Miguel se candidataram para 164 

compor. A professora Luciana perguntou se mais algum docente gostaria de compor a comissão, 165 

porém não houve manifestações. O colegiado, aprovou por unanimidade a composição da comissão. 166 

08 -   Proposta de datas para reuniões da Congregação em 2020: Foi sugerido manter o mesmo 167 

horário, às 10h, com o calendário abaixo: 168 
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Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 169 

07 06 03 08 05 03 07 04 02 06 04 170 

Sobre o horário, foi perguntado se não poderia antecipar o início da reunião para às 09h30min. O 171 

professor Julio informou que a reunião precisa ter quórum mínimo para aprovação da pauta. O 172 

professor Ricardo Bueno sugeriu iniciar mais cedo, com os informes, sem o quórum mínimo e a pauta 173 

quando o quórum for suficiente.  A professora Luciana esclareceu que os informes também são 174 

importantes e devem ser compartilhados com os pares e, assim evitar, a falta de informações como 175 

é feito nos demais conselhos da UNIFESP. Sugeriu que o assunto fosse retomado em fevereiro. A 176 

professora agradeceu as sugestões e o item foi colocado em votação. O conselho aprovou o 177 

calendário por unanimidade. 09 – Item tratado como 6.8. 10 – Item invertido e tratado no início da 178 

pauta. 11 - Definição da coordenação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Campus Osasco: A 179 

professora Fernanda Matsuda informou que o núcleo é composto por vários servidores e discentes, 180 

porém, com a exoneração da professora Lucia, até então coordenadora do núcleo, se faz necessária 181 

a inclusão de mais uma pessoa e que essa pessoa tenha a disponibilidade para coordenar o núcleo. 182 

Perguntado aos presentes se alguém teria essa intenção e disponibilidade, não houve manifestação. 183 

Ficou acordado de se encaminhar um e-mail aos chefes de departamento solicitando indicações de 184 

nomes. 12 - Aprovação do afastamento para pesquisa no exterior de Ricardo Luiz Pereira Bueno (PD 185 

2020/2021) aprovado na reunião ordinária do departamento de junho/2019: O professor Ricardo, 186 

embora não tenha conseguido mandar as documentações com antecedência para os membros deste 187 

conselho, informou que o afastamento é para fazer algumas pesquisas e lecionar para a pós-188 

graduação na área de empreendedorismo na Bentley University. Lembrou que, com a nova 189 

legislação, é permitido apenas um percentual específico para afastamento. A professora Luciana 190 

complementou que, embora seja aprovado pela congregação, será aberto um processo para pleitear 191 

o afastamento. Após esclarecimentos, os membros do conselho aprovaram por unanimidade.  A 192 

professora Luciana informou que a última reunião da Congregação estava chegando ao fim. Então 193 

desejou um ótimo final de ano e boas festas aos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, a 194 

professora Luciana agradeceu a presença de todos e eu, Ana Paula Silveira, lavrei essa ata que 195 

acompanha assinatura dos participantes em livro próprio de assinaturas. 196 
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 197 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic    ______________________________________  198 

 199 

Prof. Dr Celso Takashi Yokomiso    _______________________________________ 200 

 201 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião    _______________________________________ 202 

 203 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho   _______________________________________ 204 

 205 

Prof. Dr. João Tristan Vargas      _______________________________________  206 

 207 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa    _______________________________________  208 

 209 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti    _______________________________________ 210 

 211 

Profa. Dra. Fernanda M. Matsuda       _______________________________________  212 

 213 

Prof. Dr. Dan Levy      _______________________________________ 214 

 215 

Prof. Dr. Marcelo S. Carvalho    _______________________________________ 216 

 217 

Prof. Dr Francisco Carlos Fernandes    _______________________________________ 218 

 219 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto    _______________________________________  220 

 221 

Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes   _______________________________________ 222 

 223 

Prof. Dr. Ricardo Luis  P. Bueno   _______________________________________ 224 
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 225 

Sr. João Marcelino Subires    _______________________________________  226 

 227 

Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz    _______________________________________  228 

 229 

Sra. Alessandra Ramada da Mata   _______________________________________ 230 

 231 

Sr. Edmur Machado Silva     _______________________________________ 232 

 233 

Sra. Ana Paula Silveira do Nascimento   ________________________________________ 234 


