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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 01.02.2019 2 

No primeiro dia do mês de fevereiro de 2019, às 10h30min, no auditório localizado no piso térreo do 3 

edifício situado à Rua Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da Diretora 4 

Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, realizou-se Reunião Ordinária da Congregação da 5 

EPPEN, campus Osasco da UNIFESP.  Compareceram a Diretora Administrativa, Sra. Juliana 6 

Mateusa Meira Cruz, e os(as)  conselheiros(as) que constam da lista de presença e assinam ao final 7 

deste documento. A presidente inaugurou os trabalhos às 10h30min, primeiramente, agradecendo a 8 

presença dos conselheiros na primeira sessão ordinária do ano de 2019. Justificou a alteração de 9 

horário, postergação em 30min, devido à reunião da comissão de bancas que ocorreu às 10h no 10 

mesmo local. Então, tratou dos  I  N  F  O  R  M  E  S iniciando os  I n f o r m e s  d a  D i r e t o r i a    11 

A c a d ê m i c a:  ● Início das aulas  –  Foi lembrado que as aulas terão início em 20/02 devido ao 12 

feriado municipal do dia 19/02. ● Matrículas de calouros  –  As matrículas ocorrerão nos dias 13 e 13 

14 e, diferentemente dos outros anos, haverá uma pré-matrícula pelo SISU, via internet. A Profa. 14 

Luciana informou que há uma comissão responsável pela recepção dos calouros que ocorrerá a partir 15 

do dia 20/02. ● Eleições para Direção Acadêmica – Foi informado que esse ano será de 16 

eleição/consulta pública para Direção Acadêmica e a partir da próxima semana ocorrerão as 17 

inscrições para as chapas. Então, foi solicitada a permissão do colegiado para que, assim que a 18 

presidente da Comissão Eleitoral, Profa. Gianna Carvalheira, chegar, lhe fosse passada a palavra para 19 

orientações, informações e esclarecimentos sobre o processo eleitoral, já que a mesma precisa sair 20 

em seguida devido a outros compromissos. Informou que, devido às férias da secretária Maristela, a 21 

Ana Paula secretariará a reunião. A profa. Luciana solicitou inclusão de pauta dos seguintes itens: 22 

Contratação de professores para os cursos de Ciências Contábeis e Atuariais devido à saída dos 23 

professores Arthur e Abrahan que assumiram cargos junto ao governo federal em Brasília: Com um 24 

voto contra, os itens foram inclusos na pauta do dia. Então, foi a vez dos I n f o r m e s  d a   D i r e t o 25 

r i a   A d m i n i s t r a t i v a, e  a  Sra. Juliana tratou: ● Servidor Rafael Guedes  – Novo engenheiro 26 

elétrico do Campus que assumiu o cargo às vésperas do recesso de fim de ano. ● Reformas - Avisou 27 

que estão ocorrendo algumas pinturas parciais e no decorrer do ano serão feitas as pinturas totais do 28 

prédio. ● Fechamento 2018 – Foi apresentado, em documento planilhado, exibido via Datashow e 29 

explanado pela Sra. Juliana, os valores referentes ao orçamento de 2018. A mesma se declarou 30 
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satisfeita com os resultados, pois desde 2015 foi o maior orçamento recebido. A profa. Luciana 31 

salientou que, devido às turmas estarem completas, o orçamento dispensado ao campus foi maior. 32 

Foi solicitado o encaminhamento dessa planilha aos membros do conselho. A Sra. Juliana informou, 33 

ainda, que foi empenhado um milhão de reais em dezembro para a obra do novo campus e que há 34 

uma conversa, não oficial, de que a obra finalize ainda esse ano. Informes da Comissão Eleitoral: 35 

A profa Gianna Carvalheiro, presidente da Comissão Eleitoral, recém chegada à reunião, 36 

cumprimentou a todos e se pronunciou quanto ao andamento dos trabalhos da consulta pública para a 37 

Direção Acadêmica do Campus Osasco. Informou que os trabalhos começaram a ser elaborados em 38 

dezembro de 2018. O calendário já foi publicado e, ontem, com o término do levantamento do 39 

colégio eleitoral, foram identificados dois eleitores com duplo vínculo que precisaram escolher em 40 

qual vínculo optariam por votar. Um deles se manifestou e o outro, de acordo às normas, pela não 41 

manifestação, teve seu vínculo atribuído onde presta serviços há mais tempo. A partir da próxima 42 

segunda-feira, de 04 a 06 de fevereiro, estará aberto o período de candidatura para as chapas. Foi 43 

salientado que a ficha de candidatura, o local e o horário de inscrições são os constantes nas normas 44 

já publicadas. Esclareceu-se que, finalizando a consulta pública, a Congregação do Campus irá 45 

formalizar a lista tríplice que, após, será encaminhada à reitoria para a escolha final. A votação será 46 

paritária. O prof. Daniel Carvalho se pronunciou dizendo que a imprensa tem divulgado que o 47 

governo federal não está reconhecendo as eleições paritárias e tem exigido a lista tríplice. Onze 48 

instituições federais estão passando por isso e alertou que é um assunto delicado que está afetando, 49 

por enquanto, as consultas para reitorias. O servidor João Subires solicitou orientações sobre o 50 

recebimento e a guarda dos documentos relacionados à eleição. Foi orientado a entregar a 51 

documentação diariamente à Comissão Eleitoral. A profa. Gianna se comprometeu a indicar um 52 

nome para receber e guardar esses documentos que só serão recebidos mediante emissão de 53 

protocolo. Após a finalização das inscrições, a comissão dará andamento à tramitação das mesmas. 54 

Findados os informes sobre o processo da consulta pública do Campus, a professora Luciana 55 

agradeceu à professora Gianna que, após se despedir e agradecer a todos, se retirou. Professores 56 

Visitantes: O prof. André Roncáglia, coordenador da Câmara de Pós-Graduação, a pedido da profa. 57 

Luciana, discorreu sobre os processos para professores visitantes, ocorridos no final do ano de 2018.  58 

O professor informou que assumiu a Câmara de pós-graduação em 20/12 e os processos se iniciaram 59 

no dia 26/12. Embora tenha sido corrido, “uma estreia de fogo”, agradeceu o comprometimento e 60 
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empenho de todos os envolvidos. Foram 12 editais, 11 direcionados ao nosso campus, e três dias para 61 

processar as avaliações e, ainda hoje, há documentos a serem assinados. Devido à rapidez nos 62 

trabalhos dos professores do campus, fomos os primeiros a terminar os processos e, provavelmente, 63 

entre abril e maio, teremos uma parte desses professores em exercício. Respondendo ao 64 

questionamento da profa. Fabiana sobre o possível envio dessas documentações aos departamentos, o 65 

professor André respondeu que verificará junto à PROPGPQ sobre o nível de sigilo de algumas 66 

informações para, então, poder atender a essa solicitação. O prof. Murilo questionou se houve algum 67 

concurso anulado e foi esclarecido que alguns editais tiveram seus resultados provisórios anulados 68 

por motivos de imprecisão nas contas, por exemplo. Os mesmos foram republicados, obedecido o 69 

tempo de recurso, e já estão devidamente adequados a prosseguirem. Quanto à Pós-Graduação, o 70 

professor André informou que temos uma grande necessidade de abrir novos programas de pós e que 71 

haverá um debate nos departamentos em torno desse assunto. Está ciente que haverá uma certa 72 

resistência devido ao modelo interdisciplinar, mas é um debate importante e toda a sociedade deveria 73 

se engajar. O prof. Murilo comentou que se surpreendeu com a quantidade de professores titulares e 74 

aposentados da USP e UFRJ se candidatando para as vagas de visitantes e tem certeza que obteremos 75 

uma visão de trabalho na pós-graduação especialmente importante. A professora Luciana agradeceu 76 

ao prof. André e aos colaboradores no processo.  77 

EXPEDIENTE: 78 

(1) Aprovação da Ata de 27/11/2018: A ata foi aprovada com duas abstenções.79 

(2) Aprovação da Ata de 07/12/2018: A ata foi aprovada com quatro abstenções. 80 

O R D E M    D O    D I A: 81 

(1) NDE do Curso de Ciências Atuariais – Foi apresentada a solicitação de homologação do nome 82 

do Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha como membro do NDE do curso de Ciências 83 

Atuariais e, levado à votação, os membros do conselho aprovaram por unanimidade. (2) Criação 84 

do Departamento de Direito – Os Profs. Dan Levy e Murilo Neto comentaram os seus pareceres, 85 

que foram positivos à criação do Departamento do curso de Direito. Ambos ressaltaram que os 86 

pareceres foram elaborados obedecendo ao Regimento Geral da Unifesp. O prof. Dan fez as 87 

observações quanto à unidade administrativa departamental que promove maior liberdade e 88 

autonomia ao curso. Enfatizou que o estatuto do departamento atende perfeitamente ao RGU e ao 89 

Estatuto da Unifesp e, novamente, demonstrou sua aprovação à criação do departamento. O prof. 90 
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Murilo também citou as adequações às resoluções, RGU e Estatuto, comentou sobre os documentos e 91 

elogiou o zelo pela pesquisa, ensino e extensão contempladas em capítulos próprios no regimento do 92 

departamento. Citou a questão dos recursos para os departamentos e lembrou que o prof. Daniel bem 93 

descreveu o compartilhamento dos recursos disponíveis. A plena implantação se dará quando o 94 

campus dispuser de técnicos administrativos pactuados para essa demanda. Finalizou sua fala, 95 

concordando com prof. Dan, demonstrando seu posicionamento favorável à criação do departamento. 96 

O prof. Daniel Carvalho se pronunciou agradecendo aos profs. Dan e Murilo e informou que o 97 

modelo seguido para a criação é o consagrado pelo Campus e ressaltou a importância da fase de 98 

implementação. Convidou a representação dos técnicos ou as lideranças pertinentes para pensar o 99 

desenho do funcionamento do departamento considerando os principais aspectos. A profa. Luciana 100 

solicitou paciência ao departamento de direito e ajuda para pedir a reitoria quanto à liberação de 101 

novas vagas para técnicos. Explicou que, após a aprovação na Congregação, o processo seguirá para 102 

a Pró Reitoria de Administração para aprovação no COPLAD. Lembrou que em 2015, com a criação 103 

dos departamentos do campus, não havia recursos, inclusive FG, e se nós, Campus Osasco, 104 

aceitávamos criar os departamentos mesmo nessas condições. Salientou que, talvez não seja 105 

diferente, nesse momento, para o departamento de Direito.  Em regime de votação, os conselheiros, 106 

com uma abstenção, aprovaram a criação do Departamento de Direito. (3)  Homologação de 107 

Solicitação de Abertura de Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto do 108 

Departamento de Contabilidade – Área Ciências Contábeis, Subárea de Conhecimento: 109 

Microeconomia /Macroeconomia Aplicada a Contabilidade. A profa. Luciana informou que essa 110 

vaga se refere ao afastamento do professor Abrahan. A profa. Nena se antecipou, fez o pedido e, 111 

hoje, segue para aprovação. Lembrou que o prof. Dan solicitou inclusão de pauta com a mesma 112 

situação, porém referente ao prof. Arthur. A profa. Nena informou que, antes de abrir o concurso, 113 

procurou o departamento de economia, em consulta formal, para ver se havia a possibilidade de 114 

atenderem a necessidade do curso de contábeis com macro e micro economia aplicada à 115 

contabilidade ou banco de reserva em seleção de outros professores e foi informada que não havia. 116 

Consultou os colegas de economia e todos os concursos realizados na instituição para tentar 117 

aproveitamento. Demonstrou preocupação ao afirmar que a ausência dessas duas disciplinas 118 

obrigatórias, constantes no edital do concurso, comprometem a execução do curso. Explanou sobre o 119 

edital projetado em tela e informou que é necessário que o candidato seja graduado em economia e 120 
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tenha título de Doutor em Contabilidade ou Economia, já que as disciplinas são Macroeconomia e 121 

Microeconomia aplicada à contabilidade. Ressaltou que a principal prioridade é a graduação. A 122 

profa. Fabiana se pronunciou, afirmando valer-se da experiência de seu concurso e outros que 123 

acompanhou, sugerindo que a exigência do doutorado fosse flexibilizada permitindo, assim, que mais 124 

áreas fossem contempladas, garantindo mais participantes no processo seletivo. Após discussões e 125 

esclarecimentos, a professora Nena agradeceu os apontamentos dos colegas e, em nome do 126 

departamento, acrescentou Administração na área do doutorado. Colocado em votação, o colegiado 127 

aprovou o processo seletivo por unanimidade.  (4) Alteração dos Membros do NDE – Relações 128 

Internacionais  – Antes de apresentar ao colegiado, a professora Luciana informou que é necessário, 129 

ainda, passar pela Câmara de Graduação. Como não haverá reunião da Câmara esse mês, para que o 130 

processo não fique parado, foi levado primeiramente à Congregação. A professora Fabiana 131 

apresentou os nomes em documento previamente enviado ao conselho e solicitou alteração do nome 132 

do prof. Acácio pelo da profa. Juliana Puig. Chefe do Departamento: Profa. Dra. Fabiana Rita 133 

Dessotti (Coordenadora das atividades do NDE), Coordenadora do Curso: Profa. Dra. Ismara Izepe 134 

de Souza, Teoria das Relações Internacionais: Profa. Dra Esther Solano Gallego, História e 135 

Política Externa Brasileira: Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni, Direito: Prof. Dr. Daniel Campos de 136 

Carvalho, Economia Política Internacional: Profa. Dra. Marina Gusmão de Mendonça, Estratégia 137 

e Política Externa: Prof. Dr José Alexandre Althayde Hage, Eixo Multidisciplinar: Prof. Dr. Fabio 138 

Venturini, Integração Regional e América Latina: Profa. Dra Regiane Nitsch Bressan, Segurança 139 

Internacional e Organizações Internacionais: Prof. Dr. Acácio Augusto, Colocado em votação, o 140 

colegiado aprovou a alteração com uma abstenção de voto. (5) Alteração da Coordenação do 141 

Curso de Relações Internacionais a ser homologada na Câmara de Graduação – (Processo 142 

23089.100299/2019-02) Antes de apresentar ao colegiado, a professora Luciana informou que é 143 

necessário passar pela Câmara de Graduação. A profa. Fabiana informou que, no período da licença 144 

maternidade da profa. Karen, a coordenação ficou sob a responsabilidade da profa. Ismara e a vice-145 

coordenação com o prof. Rodrigo Medina. Em 28/01, embora a profa. Karen tenha retornado às suas 146 

atividades, solicitou não mais coordenar o curso. Sendo assim, devidamente discutido e votado no 147 

departamento, a professora Ismara permanecerá na coordenação do curso e o prof. Rodrigo Medina 148 

na vice-coordenação até a próxima eleição, prevista para ocorrer em maio. O colegiado, por 149 

unanimidade, aprovou a permanência dos professores na coordenação do curso. (6)  150 
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Homologação de Solicitação de Abertura de Processo Seletivo Simplificado para Professor 151 

Substituto do Departamento de Ciências Atuariais – O prof. Dan, nas mesmas condições do 152 

concurso constante no item 03 desta pauta, em substituição ao prof. Arthur, também nomeado em 153 

cargo na presidência da república, com a concordância e decisão do departamento de atuariais, 154 

apresentou o edital ao colegiado e esclareceu as exigências e características do cargo. A área ficou 155 

definida como Atuariais e sub-área Direito Previdenciário. Como requisitos, a graduação exigida é 156 

em Ciências Sociais Aplicadas e título de doutor em Ciências Contábeis ou Administração ou Direito 157 

ou Ciências Econômicas. Apresentadas as especificações e esclarecidas as dúvidas, o colegiado 158 

aprovou a abertura do processo com uma abstenção e um voto contrário. A Profa. Luciana, 159 

considerando os assuntos da pauta esgotados, declarou encerrados os trabalhos e eu, Ana Paula 160 

Silveira do Nascimento, lavrei esta ata. 161 

Osasco, 01 de fevereiro de 2019. 162 
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