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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA 1 

UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 03.04.2017 2 

 

Ao terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, no auditório da 3 

UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 4 

de Osasco, a sexta Reunião Ordinária do Conselho de Departamento de Ciências Econômicas da 5 

UNIFESP, campus Osasco, às treze horas. Estiveram presentes o Prof. Dr. Marcelo Soares de 6 

Carvalho, Vice-chefe do departamento que presidiu a reunião até as 14h, pois precisaria sair para 7 

ministrar aula, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, que conduziu a reunião a partir das 14h, o 8 

Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Daniel Augusto 9 

Feldmann, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Flávio Tayra, o Prof. Dr. Julio Cesar 10 

Zorzenon Costa, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo e a 11 

representante dos servidores técnico-administrativos em educação, senhora Ana Paula Rocha Garcia 12 

de Oliveira. Estiveram ausentes e justificaram ausências a Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari 13 

(afastamento médico), a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado e o 14 

Prof. Dr. Paulo Costacurta Sá Porto. Também estiveram ausentes e não justificaram suas ausências 15 

os professores doutores Sidival Tadeu Guidugli e Pedro Chadarevian. A reunião fora agendada para 16 

tratar da seguinte pauta: I) Informes II) Ordem do dia: 1). Discussão das demandas de 17 

investimento de capital que comporão a planilha de prioridades do campus Osasco. 2). Escolha de 18 

representante do DECON na Câmara de Pós-graduação da EPPEN. 3). Discussão da minuta de 19 

regulamento para distribuição da carga horária de trabalho docente. Inaugurando a reunião, o 20 

professor Marcelo agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Informes oferecendo a palavra 21 

ao professor Veneziano que informou aos presentes acerca do último concurso da subárea de 22 

Economia Matemática pedindo especial atenção à tabela de pontuação que tem causado transtornos 23 

aos concursos no campus. Na sequência, a professora Luciana informou que ela e o aluno do 24 

mestrado em Economia e Desenvolvimento, Samir, criaram um grupo de estudos sobre medidas de 25 

desigualdades e convidou quem tem interesse em participar para entrar em contato com ela. Dando 26 

continuidade à reunião, o professor Marcelo abriu a seção da Ordem do Dia tratando do primeiro 27 

item da pauta: Discussão das demandas de investimento de capital que comporão a planilha de 28 

prioridades do campus Osasco. Foi subscrita a "Proposta de Orçamento de Capital 2017 - Campus 29 

Osasco", oportunamente exposta aos membros da Congregação; foi, porém, apresentada uma 30 
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importante ressalva com relação ao item "AVCB e rampas": os professores do DECON entendem 31 

que este item deveria ser tratado como de "alta prioridade". A este respeito, argumentou-se que, 32 

quando da última visita recebida pelo MEC, o curso de Ciências Econômicas viu-se particularmente 33 

penalizado por uma (talvez excessivamente) rigorosa avaliação das condições de infraestrutura do 34 

campus, sobretudo no tocante aos recursos de apoio à mobilidade para portadores de necessidades 35 

especiais. Os professores do curso eventualmente optaram por não apresentar uma contestação à 36 

avaliação recebida, tendo em vista possíveis desdobramentos inconvenientes aos demais cursos do 37 

campus; no entanto, quando for agendada uma nova visita de avaliadores do MEC, certamente terão 38 

maior atenção com relação ao item destacado na avaliação anterior. Acreditamos ser, portanto, 39 

bastante adequado o tratamento da questão em termos de alta prioridade. Foi sugerida, inclusive, 40 

uma mudança nos itens que compõem a pontuação de prioridade desta demanda de investimento: no 41 

item "Aderência ao PDI/PDInfra/Plano preliminar de infraestrutura", a demanda em questão poderia 42 

receber a pontuação máxima 5 (em substituição ao critério "N.A." que ali se encontra);  no item 43 

"Atendimento de acessibilidade universal", também poderia se aplicar o valor máximo (5), 44 

justamente por conta da natureza do problema enfrentado, conforme descrição acima; no item 45 

"Tempo de execução", igualmente seria possível aplicar o valor mais alto (3).  Com estas mudanças, 46 

a nota (porcentagem) associada à demanda "AVCB e rampas" poderia atingir o valor mínimo de 47 

70%, ascendendo, assim, à categoria de "altamente prioritária", nos termos da planilha. Na 48 

sequência, o Conselho de Departamento passou a tratar do segundo item da pauta: Escolha de 49 

representante do DECON na Câmara de Pós-graduação da EPPEN. Após discussões, os nomes 50 

dos professores Luciana Rosa (titular) e Daniel Feldmann (suplente) foram aprovados por 51 

unanimidade para a representação do departamento na Câmara de Pós-graduação do campus 52 

Osasco. Dando continuidade à reunião, o terceiro e último item da pauta foi discutido: Discussão da 53 

minuta de regulamento para distribuição da carga horária de trabalho docente. Com a palavra, o 54 

professor Marcelo pediu licença aos presentes e se retirou da sala para ministrar sua aula. A partir 55 

deste momento, o professor Fábio passou a conduzir a reunião do conselho. Fora feita uma planilha 56 

com sugestões acerca do tema pelos professores Diogo, Fábio e Marcelo. A planilha foi discutida e 57 

analisada pelos membros e após discussões ficou decidido que na próxima reunião do departamento 58 

será discutida: 1) a separação de atividades administrativas e gestão versus atividades acadêmicas; 59 

2) a soma de horas das atividades dos professores dividida por 6; 3) incluir ou não a Adunifesp nas 60 

atividades e 4) os professores terão que fazer uma simulação de suas atividades para serem 61 
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apresentadas na próxima reunião. Prazo para esta atividade: 15 dias após o envio da planilha pelo 62 

professor Veneziano. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Fábio 63 

Alexandre dos Santos agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira 64 

Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.  65 
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