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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 05.07.2019 2 

Aos cinco dias do mês de julho de 2019, às 10h, ocorreu a reunião ordinária da Congregação 3 

do Campus Osasco, no auditório localizado no piso térreo do edifício situado à Rua Angélica, 4 

nº 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência do Diretor Acadêmico em 5 

exercício, Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa. Compareceram os(as) conselheiros(as): 6 

Professores Luciana Rosa de Souza, Fabiana Rita Dessotti, Murilo Leal Pereira Neto, Daniel 7 

Campos de Carvalho, Nildes Raimunda Pitombo, Nena Geruza Cei, Daniela Verzola Vaz,  8 

Dan Levy, e  os técnicos João Marcelino Subires, Andreia Naomi Kuno, Carlos Eduardo 9 

Sampaio Burgos Dias e Alessandra Ramada da Matta. Justificou a ausência o professor 10 

Marcello Branco. O presidente inaugurou os trabalhos às 10h50min, agradecendo a presença 11 

dos conselheiros e justificando a ausência da professora Luciana Onusic que está em período 12 

de férias. Comentou que, devido ao trânsito, hoje foi um dia difícil para chegar até o Campus, 13 

o que justifica a quantidade de ausências na reunião. Prosseguiu com os INFORMES, sendo 14 

os primeiros da Diretoria Acadêmica: repassou as aprovações da Câmara de Graduação para 15 

conhecimento do colegiado: Aprovação da solicitação de reversão de cancelamento de 16 

matrícula da aluna Aline Cristina Nunes dos Santos, do curso de Administração e o 17 

indeferimento da solicitação de reversão de júbilo, extensão de prazo para integralização e 18 

trancamento especial de matrícula do aluno João Felipe Cruz Lazzarin, do curso de Ciências 19 

Contábeis. Sobre os serviços de reprografia, o professor Júlio informou que o contrato se 20 

encerrará no início do mês de agosto e a empresa não tem interesse em renovar o contrato 21 

devido à baixa procura dos serviços em questão. Esclareceu que, legalmente falando, para 22 

contratar um novo serviço de reprografia, é necessária autorização direta do Ministério da 23 

Educação. Dessa forma, existe uma grande probabilidade de ficarmos, por volta de dois 24 

meses, sem o serviço de reprografia. A senhora Andreia ratificou a fala do professor Júlio  e 25 

complementou informando que foi proposta uma redução no valor da cessão de espaço e 26 

existe uma possibilidade de renovação do contrato a partir do dia 2 de agosto. O presidente 27 

repassou um comunicado, vindo da reitoria, objeto de questionamento do sindicato dos 28 
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docentes, a respeito da exigência do Ministério Público Federal sobre o acompanhamento ou 29 

controle das atividades docentes. Explicou que, segundo a reitoria, uma Procuradora Federal, 30 

numa espécie de auditoria, solicitou que a universidade tivesse instrumentos para controle 31 

das atividades docentes.  Exemplificou que algumas universidades possuem  ponto para 32 

docentes. Diante dessas questões, a direção acadêmica, junto aos chefes de departamentos, 33 

fez uma reunião para discutir a melhor forma de criar um instrumento para esse 34 

acompanhamento. A discussão foi suspensa, pois a reitoria, após ser oficiada pelo sindicato, 35 

criou um grupo de trabalho com representação de todos os campi e sindicato, para discutir e 36 

criar um instrumento geral, com possibilidade de adequação às especificidades de cada 37 

campus. Enquanto esse documento geral não for divulgado, o professor Júlio solicitou que os 38 

departamentos continuem fazendo o controle da mesma forma que estão no momento. Na 39 

quarta-feira passada a Reitoria convidou os Chefes de Departamentos, Presidentes de 40 

Câmaras, Coordenações de Curso e Diretorias Acadêmicas para tratarem das questões 41 

orçamentárias da universidade. Houve um informe bem pessimista, embora o foco principal 42 

da reunião fosse as possibilidades de convênios e as agências de inovação. Foram descritas as 43 

modalidades de convênios e as possibilidades de recursos. O Professor Júlio informou que, 44 

havendo necessidade, o campus pode fazer uma reunião para melhores esclarecimentos e, 45 

após, repassá-los à comunidade acadêmica. Após discussões e sugestões, foi sugerido como 46 

encaminhamento propor aos representantes da Reitoria vir ao Campus apresentar e esclarecer 47 

todas as alterações relacionadas aos convênios na segunda semana de agosto. Dos TAEs: A 48 

senhora Andreia Naomi informou que a festa junina foi muito bacana e conta com a 49 

colaboração e presença de todos para os próximos eventos. A Professora Luciana Rosa 50 

informou que a universidade,  via Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa,  adquirirá um 51 

software para detecção de plágios. Está vinculado à secretaria de integridade acadêmica e 52 

alguns servidores da secretaria acadêmica, tecnologia da informação e docentes farão 53 

treinamento. Esgotados os informes, o presidente  prosseguiu com a ORDEM DO DIA: 1. 54 

Revisão da concessão de bolsas de monitoria. A solicitação foi feita pelo Departamento de 55 

Relações Internacionais e a professora Fabiana, chefe do Departamento, informou que o 56 
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processo de seleção dos bolsistas teve como critério a não concessão de bolsas para projetos 57 

que não contemplassem 100 alunos. Particularmente, no caso do curso de Relações 58 

Internacionais, isso passou a ser uma grande dificuldade, pois o curso conta com, geralmente, 59 

40 alunos no integral e 40 no noturno. A proposta do Departamento de Relações 60 

Internacionais é que a Congregação solicite uma revisão do resultado da concessão dessas 61 

bolsas, considerando o real sentido e importância das monitorias nos cursos e ressaltando que 62 

esse critério não estava previsto no edital, o que acabou sendo ato excludente para os alunos 63 

do curso de Relações Internacionais. Devidamente esclarecidos, os membros do conselho 64 

aprovaram o encaminhamento com um voto contra. 2. Minuta do Convênio com o 65 

Exército: O documento foi previamente encaminhado aos conselheiros. Professor Júlio 66 

esclareceu que o documento trata da cessão de alguns imóveis que estão no terreno que foi 67 

adquirido pela Unifesp em 2008. São 10 imóveis e estão ocupados por militares do exército. 68 

Em 2013, houve uma negociação onde ficou acordado que esses militares poderiam utilizar 69 

esses imóveis até 2018. O documento propõe uma nova renovação para, apenas, 6 imóveis 70 

por mais 5 anos e não há contrapartidas. Especificou que há uma cláusula que garante que, 71 

em caso de necessidade, o campus pode pedir a desocupação dos imóveis. O professor Júlio 72 

informou que a prefeitura propôs ocupá-los com algumas atividades sociais, culturais, 73 

educacionais, entre outras, após a desocupação. Após esclarecimentos, o conselho aprovou, 74 

por unanimidade, a minuta do convênio de cessão dos seis imóveis por mais 5 anos. 3. Nova 75 

Composição CAD: O professor Júlio esclareceu que a comissão de avaliação de desempenho 76 

para promoção à classe de professor associado solicitou a indicação de dois membros 77 

titulares e dois suplentes, associados ou titulares, para compor a referida comissão. O 78 

professor Murilo Pereira Leal Neto, a professora Cristina Soreanu Pecequilo e a professora 79 

Claudia Alessandra Tessari se candidataram para compor a comissão. O conselho aprovou 80 

unanimemente a indicação dos professores Murilo, Cristina e Cláudia para compor a referida 81 

comissão. 4. Homologação da Coordenação do Eixo Multidisciplinar: A Câmara de 82 

Graduação aprovou, em sua última reunião, os nomes dos professores Luis Cláudio Yamaoka 83 

e Francisco Marcelo como coordenador e vice, respectivamente. O conselho homologou por 84 
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unanimidade. 5. Alteração (recondução) da Coordenação do curso de Relações 85 

Internacionais: A professora Fabiana esclareceu que o conselho da coordenação do curso de 86 

relações internacionais, em devido processo eleitoral, aprovou a recondução da professora 87 

Ismara Izepe de Souza e Juliana de Paula Puig Bigatão como coordenadora e vice-88 

coordenadora, respectivamente. O conselho aprovou,  unanimemente, a recondução das 89 

professoras  na coordenação do curso de relações internacionais. 6. Aprovação de banca: 90 

Concurso Público para o cargo de Professor Assistente A / Área: Economia, Subárea: 91 

Desenvolvimento Econômico: Urbano e Ambiental: A professora Daniela Verzola Vaz 92 

apresentou a banca e suas características ao conselho. O professor Júlio esclareceu que a 93 

comissão de bancas, reunida antes da congregação, aprovou a banca e não encontrou 94 

conflitos de interesses. Esclarecidas as dúvidas, o conselho aprovou por unanimidade a banca 95 

do concurso para professor assistente. 7. Aprovação de banca: Concurso Público para o 96 

cargo de Professor Adjunto A / Área: Direito subárea: Direito Empresarial: O professor 97 

Daniel Carvalho apresentou a banca e suas características ao conselho da congregação. O 98 

professor Júlio ratificou que a banca em questão também foi aprovada na reunião da 99 

comissão de bancas, ocorrida anteriormente à reunião desta congregação.  Os membros do 100 

Conselho devidamente esclarecidos aprovaram a banca por unanimidade.  A professora 101 

Luciana Rosa solicitou a palavra e explicou que devido a várias atividades assumidas 102 

precisará deixar sua representação no PIBIC. Dessa forma, se faz necessária a indicação de 103 

um novo nome.  O professor Júlio informou que enviará, via Direção Acadêmica, um e-mail 104 

a todos os docentes com a informação e solicitação de indicação. Esgotados os pontos, o 105 

Professor Júlio agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e eu Ana Paula Silveira 106 

lavrei essa ata.  107 

_______________________________ 108 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 109 

Diretor Acadêmico em Exercício 110 
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_______________________________ 112 

Ana Paula Silveira 113 

Secretária da Congregação 114 


