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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO

2

CAMPUS OSASCO DA UNIFESP RELAIZADA EM 01.11.19

3
4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

conselheiros(as) que constam da lista de presença. Justificou ausência o Sr. Carlos Burgos Sampaio.

10

A professora Luciana cumprimentou os presentes e prosseguiu com os Informes: Há três semanas, a

11

reitora e a professora Luciana foram até Brasília tentar conversar com deputados afim de

12

levantarem verbas de emendas de bancadas para a UNIFESP e para a conclusão das obras do

13

Campus de Quitauna. Hoje a obra precisa de 18 milhões para ser finalizada, sem contar a biblioteca.

14

Este ano, recebemos 1,5 milhões oriundos de emenda do ex-deputado Walmir Prascidelli. Ontem,

15

recebemos a notícia de que o deputado Coronel Tadeu contribuiu com 250 mil reais, a deputada

16

Bruna Furlan com 500 mil reis e o deputado Ivan Valente com 1 milhão de reais. Com a palavra, o

17

prof. Julio lembrou que daqui a um mês teremos as eleições para os órgãos colegiados da UNIFESP

18

e solicitou que os presentes conheçam os candidatos e façam colinhas para irem às urnas. Também

19

solicitou inscrições de servidores para trabalharem como mesários. Lembrou que, nessa semana,

20

tivemos um evento de divulgação das universidades no Ginásio do Ibirapuera, organizado pelo

21

banco Santander. A UNIFESP participou e o professor Pedro Chadarevian representou o Campus

22

Osasco. A professora Luciana informou que o Exército também nos pediu materiais de divulgação

23

da UNIFESP, para seus internos, que serão apresentados em evento que ocorrerá no próximo dia 08

24

que contará, também, com a presença da FATEC Osasco. Sobre o orçamento, a professora Luciana

25

informou que o Campus fechará com tudo positivo e a senhora Juliana falará mais a frente, sobre

26

essa questão. Então apresentou, para ciência do colegiado, as demandas da Câmara de Graduação

27

contidas nos anexos a, b, c, e d que tratam de solicitação de extensão de prazo para integralização
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de curso. Em seguida, passou a palavra à Diretora Administrativa, Sra. Juliana, que, por sua vez,

29

informou que todos os contratos vigentes estão devidamente empenhados até o fim do ano e, após

30

o dia 24, conseguirá fazer o fechamento do ano para apresentar, posteriormente. Complementou

31

que estão trabalhando para prorrogação dos contratos da Economática e Proquest. Antes de

32

finalizar sua fala, solicitou a participação de todos nas atividades da Semana do Servidor. Lembrou,

33

ainda, e convidou a todos a participar do almoço de confraternização do Campus que ocorrerá no

34

dia 06/12. A professora Luciana passou a palavra à professora Luciana Rosa, representante da

35

Câmara de Pós Graduação que informou que, em reunião do Conselho de Pós, foi conversado sobre

36

a liberação de recursos para a pós. Foi solicitado um levantamento à T.I para maiores

37

esclarecimentos sobre nossas reais condições e necessidades. Também informou que uma equipe

38

da pró reitoria, junto à equipe de avaliação dos programas, irá ensiná-los a manusear a plataforma

39

sucupira e criará um comitê de aprimoramento e avaliação dos programas. Com a palavra, o

40

professor Celso, representante da Câmara de Extensão, informou que, em sua última reunião, a

41

câmara de extensão aprovou o observatório de direito, das professoras Carla e Fernanda e o de

42

poder econômico, do professor Iagê. Salientou que os dois observatórios possuem caráter de

43

pesquisa muito evidentes. A professora Luciana Rosa solicitou ao professor Celso sua inclusão no

44

grupo. A professora Ismara informou que as adequações dos projetos pedagógicos estão sendo

45

finalizadas. Todos os cursos tiveram adequações, uns mais outros menos, porém todos os

46

envolvidos estão trabalhando para as devidas finalizações. A professora Luciana agradeceu e

47

parabenizou a todos que participaram deste processo de adequações dos PPC’s. Não havendo mais

48

informes, deu-se início à PAUTA: 01-Homologação Vaga para Refugiado – Ciências Contábeis - O

49

curso de Ciências Atuariais aprovou uma vaga para refugiados. O colegiado aprovou por

50

unanimidade. 02- CAEP – Vaga suplente: Se candidataram para essa vaga as professoras Carolina

51

Laister e Marina Gusmão. A professora Luciana apresentou as candidatas e esclareceu algumas

52

dúvidas levantadas. O colegiado, esclarecido, aprovou com 12 votos o nome da professora Marina

53

Gusmão. A segunda colocada, professora Carolina Leister, teve 5 votos e ainda houve um voto em

54

branco. 03- Banca julgadora Concurso Livre Docência: O professor Julio esclareceu que foi formada

55

uma comissão para elaboração da banca julgadora do concurso para Livre Docência. O professor
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Francisco Fernandes, integrante da comissão, apresentou alguns pontos trabalhados e discutidos e

57

informou que estão em fase de finalização para envio do relatório à Congregação. Como estão com

58

dificuldades para adequar a participação da banca devido à incompatibilidade de agendas, sugeriu

59

uma reunião extraordinária para tratar essa questão. A professora Luciana sugeriu que fosse

60

aprovada Ad Referendum e depois, ordinariamente, repassada à Congregação, já que a comissão é

61

formada por representantes de todos os departamentos. Dessa forma, a professora Luciana

62

solicitou, caso a proposta seja aceita pelo colegiado, que o relatório final seja encaminhado, no

63

máximo, até a próxima sexta-feira. Após devidas discussões e esclarecimentos, o professor

64

Francisco retirou a proposta de reunião extraordinária, permanecendo apenas a proposta de

65

homologação Ad Referendum, com a entrega do relatório final no próximo dia 07. O colegiado

66

concordou unanimemente com a proposta. A professora agradeceu à comissão pelos trabalhos

67

desenvolvidos 04- Desmembramento do terreno de Quitaúna para fins de futuros projetos

68

vinculados ao bairro universitário: A professora Luciana informou que diante do trabalho de uma

69

comissão formada para decidir o desdobro do terreno de Quitaúna, há algumas informações a

70

serem passadas à Congregação. Houve áreas cedidas à Prefeitura para a construção de escola e

71

creche e o desdobro, dentre outras coisas, serve para a legalização de IPTU e solicitações

72

individualizadas de serviços como energia elétrica e água. A Comissão concluiu que, ao menos neste

73

momento, apenas o desdobro deverá ocorrer, sem definir se haverá utilização por terceiros. O

74

professor Julio lembrou que o Pró Reitor de Planejamento, Prof. Pedro Arantes, em reunião

75

anterior, informou que a prefeitura está colaborando para a implantação do bairro universitário e a

76

conclusão do prédio. Cogitou até colocar recursos para a finalização das obras. O zoneamento do

77

bairro universitário está sendo discutido na Câmara Municipal. Na próxima semana, um

78

representante da Secretaria de Habitação participará de uma reunião com a UNIFESP, pois a

79

prefeitura aprovará, ainda este ano, a nova lei de zoneamento. O professor Julio esclareceu que o

80

desmembramento se faz necessário neste momento, pois, caso seja necessário algum tipo de

81

realização de atividades futuras independente da instituição não será possível desmembrá-la.

82

Então, frisou que, embora o dosdobro ocorra agora, não há propostas concluídas para a utilização

83

dos lotes do terreno. A professora Fabiana, membro da comissão, corroborou com a fala do
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professor Julio e sugeriu que o destino dos lotes seja discutido via Congregação. Esclarecidos, os

85

membros do conselho aprovaram por unanimidade o desmembramento do terreno de Quitaúna.

86

05- Homologação de bancas: a) Área: Economia, Subárea: Desenvolvimento Econômico: Urbano e

87

Ambiental. O professor Julio informou que o Departamento de Economia aprovou a continuidade

88

do concurso em questão que, anteriormente, foi paralisado devido a um recurso impetrado por

89

causa de um erro de digitação na data de convocação para a prova didática. Dos sete candidatos

90

aprovados um não compareceu devido a esse erro. Então, apenas os sete candidatos aprovados na

91

prova escrita serão comunicados, via telegrama, sobre a nova data para a prova prática e de

92

memorial. A professora Daniela apresentou a banca. O colegiado aprovou por unanimidade a

93

continuidade do concurso. b) Área: Ciências Contábeis, Subárea: Microeconomia/Macroeconomia

94

aplicada à contabilidade. O professor Julio informou que trata-se da vaga do professor Abraham

95

Weintraub. O professor Francisco Fernandes apresentou a composição da banca. O colegiado

96

aprovou por unanimidade. 06- Informe da comissão, composta na congregação de maio de 2019,

97

para a composição da Banca Examinadora do concurso Público para ingresso no cargo isolado de

98

Professor Titular-Livre do Magistério Superior – Área: Ciências Sociais Aplicadas. Subárea:

99

Governança Pública e Privada e encaminhamentos. A professora Luciana ressaltou que se não

100

houver a homologação da banca até dezembro, o Campus perderá a oportunidade de realizar o

101

concurso. Informou que as professoras Fabiana, Nena e Luciana Rosa são integrantes da comissão

102

responsável. A professora Fabiana se pronunciou dizendo que, logo que a comissão foi formada, um

103

e-mail foi encaminhado aos departamentos solicitando a indicação de dois nomes para compor a

104

banca. Apenas o departamento de contábeis não havia mandado seus nomes e fizeram isso ontem.

105

A professora Fabiana solicitou à Congregação sua substituição nesta comissão pelo professor Nilo,

106

já que está participando de várias outras comissões. O colegiado aprovou por unanimidade a

107

substituição. A professora Luciana solicitou que até, no máximo, 22 de novembro a banca seja

108

encaminhada para as devidas providências. 07- Recesso Restaurante Universitário: A senhora

109

Juliana informou que o recesso para o Restaurante Universitário terá início em 16/12 e se

110

estenderá até 29/02. A lanchonete funcionará até às 20h do dia 23/12, retornando após o recesso.

111

A partir de janeiro, o funcionamento da lanchonete será das 10h às 19h, com a possibilidade de
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refeição por encomenda e mantidos os preços do Restaurante Universitário. O colegiado aprovou

113

por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a professora Luciana agradeceu a presença de

114

todos e eu, Ana Paula Silveira, lavrei essa ata que acompanha assinatura dos participantes em livro

115

próprio de assinaturas.

116
117

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic

______________________________________

Prof. Dr Celso Takashi Yokomiso

_______________________________________

Prof. Dr. Ricardo Luis P. Bueno

_______________________________________

Prof. Dr. João Tristan Vargas

_______________________________________

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

_______________________________________

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti

_______________________________________

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz

_______________________________________

Profa. Dra. Nildes R. Pitombo Leite

_______________________________________

Prof. Dr. Marcelo Simão Branco

_______________________________________

Prof. Dr Bolívar Godinho de Oliveira

_______________________________________

Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia

_______________________________________

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto

_______________________________________
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Prof. Dr. Francisco Carlos Fernandes

_______________________________________

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza

_______________________________________

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza

_______________________________________

Sra. Andréia Naomi Kuno

_______________________________________

Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz

_______________________________________

Sra. Ana Paula Silveira do Nascimento

________________________________________
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