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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 02.08.2019 

Ao segundo dia do mês de agosto de 2019, no auditório Prof. Dr. Antonio Roberto Espinosa, localizado 1 

no piso térreo do edifício situado à Rua Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a 2 

presidência da Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, realizou-se a reunião 3 

Ordinária da Congregação da EPPEN, campus Osasco da UNIFESP. Justificou a ausência a Diretora 4 

Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, sendo substituída pela Sra. Andreia Naomi Kuno. 5 

Compareceram o Vice Diretor Acadêmico e os(as)  conselheiros(as) que constam da lista de presença, 6 

também citados ao final desta ata. A presidente inaugurou os trabalhos às 10h35min, primeiramente, 7 

cumprimentando os presentes e, em seguida, tratou dos informes: 01- Orçamento: Não há novidades 8 

desde junho. Não temos dinheiro em caixa e estamos tomando medidas drásticas. Os contratos estão 9 

sendo feitos por três meses. Estamos tentando negociar a base de economática por mais 15 dias para, 10 

após, tentar usar recursos próprios para renovar até dezembro. 02- Reprografia: Essa semana 11 

recebemos a aprovação do MEC para renovarmos o contrato. Foi negociado com a empresa atual a 12 

permanência até dezembro. 03- Obra Campus Quitauna: Não recebemos verba do governo para 13 

andamento da obra. Recebemos apenas verbas de emendas parlamentares, que permitiram que a obra 14 

não parasse. 03- No dia 20/08 haverá uma audiência pública sobre orçamento e o Projeto Future-se 15 

com a reitoria e Pró-Reitorias. 04- Foi apresentada, para ciência do conselho, a decisão da Câmara de 16 

Graduação, aprovada Ad Referendum, em acatar a solicitação de extensão do prazo para integralização 17 

de curso do aluno Thiago Soares, graduando de administração. 05- EPED – O professor Daniel 18 

Carvalho informou que, do dia 05 ao dia 09, ocorrerá no Campus um dos eventos mais prestigiosos da 19 

área do Direito. Serão apresentados, cerca de, 600 trabalhos. 06- Dia 08 iniciará o próximo semestre 20 

letivo. 07- Com a chegada dos novos professores visitantes, precisamos otimizar a utilização das mesas 21 

utilizadas. Foi solicitado que as chefias de departamentos utilizem as salas destinadas a essa função, 22 

para que as outras mesas, armários, gaveteiros e computadores possam ser destinados aos novos 23 

professores. 08- O professor Celso apresentou, planilhados, os eventos de extensão ocorridos em junho 24 

e julho e os que ocorrerão no mês de agosto. A professora Luciana chamou a atenção para o evento IV 25 

Workshop dos TAE’s que contará com atividades que envolvem palestras e atividades para corpo e 26 

mente e está aberto à participação de todos, não só dos TAE’s. O professor Douglas solicitou inclusão 27 
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de pauta: Alteração de Chefia do Departamento Multidisciplinar, que foi aprovada por unanimidade. 28 

ORDEM DO DIA: 01- Apresentação da Câmara Técnica de Comunicação da Unifesp: A 29 

professora Luciana informou que o professor Walter assumiu a Câmara Técnica de Comunicação da 30 

UNIFESP e trouxe algumas propostas para políticas de comunicação, que serão repassadas pela 31 

servidora Tatiana, representante do Campus Osasco. Com a palavra, a senhora Tatiana explicou que 32 

cada campus tem um representante na Câmara Técnica e deverá compor e coordenar um comitê local. 33 

O comitê deverá ser composto pelas três categorias, com a sugestão de dois representantes de cada, 34 

que ouvirão a comunidade acadêmica e trarão propostas que serão repassadas à Câmara Técnica. Foi 35 

apresentado um vídeo com as explicações, intenções e orientações da Câmara Técnica de Comunicação 36 

da UNIFESP. O servidor João Subires questionou se não seria importante incluir a sociedade externa 37 

neste comitê. Esclarecendo, a servidora Tatiana explicou que, neste momento não e uma das 38 

responsabilidades do comitê será alcançar, também, o público externo. O professor Julio se posicionou 39 

dizendo que a composição atende ao momento e que temos muitos docentes no campus que são da 40 

área de comunicação. Ressaltou que as atividades realizadas em comissões pontuam para progressão. 41 

A professora Luciana sugeriu que fosse repassado ao Comitê Central a proposta de indicação de 42 

membros da sociedade civil para composição do comitê. A forma de composição, dois representantes 43 

por categoria, foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. 02- Proposta para composição do 44 

Comitê Local de Comunicação: A professora Luciana solicitou à secretária Ana Paula que enviasse 45 

um e-mail à Comunidade Acadêmica, com o vídeo apresentado nesta reunião, solicitando candidaturas 46 

para compor o Comitê Local de Comunicação, para que seja homologado na próxima reunião da 47 

Congregação. O colegiado aprovou por unanimidade a proposta. 03- Aproveitamento de segundo 48 

colocado no concurso para professor efetivo de Ciências Contábeis / Contabilidade Financeira 49 

Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade. Informações constantes no edital 166 de 50 

12/04/2018 – Profa. Jeice Catrini Cordeiro Moreira. Embora não seja necessário a aprovação da 51 

Congregação, apenas a decisão do departamento, para não haver possíveis dúvidas, o item será 52 

apresentado ao colegiado. A professora Nena esclareceu que trata-se da vaga do professor Shen e da 53 

professora Heloisa. O colegiado aprovou unanimemente a decisão. 04- Aprovação de Edital de 54 

Reabertura: Ciências Contábeis - Sistemas de Informações Contábeis. A professora Luciana e o 55 

professor Julio esclareceram que, por ser reabertura e não haver nenhuma modificação, não haveria 56 
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necessidade de passar pela Congregação. A professora Nena informou tratar-se da vaga do professor 57 

Rosenei. O colegiado aprovou unanimemente. 05- Homologação de Banca: Área: Direito subárea: 58 

Direito Processual Civil. O professor Daniel explanou sobre as características do concurso e 59 

apresentou a composição da banca. O colegiado aprovou por unanimidade a banca. 06- Composição 60 

CPA e possível alteração no modelo de composição: A professora Luciana apresentou um breve 61 

histórico, onde informou que participou da Comissão Central. Devido a composição da CPA do 62 

Campus estar desatualizada desde o ano anterior, tudo que precisamos em relação a ela é oferecido 63 

pela CPA central (reitoria). Anteriormente, a composição era feita por três membros de cada 64 

curso/eixo, três técnicos e três discentes. Sugeriu que a nova composição fosse de três representantes 65 

por departamento, três representantes do curso de direito, quatro TAE’s e quatro discentes e solicitou 66 

sugestões para inclusão de um membro da sociedade civil. Foi aberto o regimento publicado na página 67 

da CPA central para maiores esclarecimentos sobre maioria absoluta. Os membros do conselho 68 

discutiram sobre a quantidade de membros por segmento. O professor Julio se colocou afirmando que 69 

a CPA é um órgão fundamental, independente da Direção e precisa de pessoas comprometidas. Sugeriu 70 

que a composição fosse feita por três docentes, três tae’s, três discentes e um membro da sociedade 71 

civil e, havendo mais candidatos, a congregação decide por votos quem serão os membros. Os 72 

membros do colegiado aprovaram, unanimemente, a proposta do professor Julio: três docentes, três 73 

tae’s, três discentes e um membro da sociedade civil. Ainda, sugeriu que fosse encaminhado convite à 74 

subsede da apeoesp e ao sindicato dos professores, como representação civil. 07- Alteração de Chefia 75 

do Departamento Multidisciplinar: (Inclusão de Pauta) O Departamento Multidisciplinar aprovou 76 

em sua última reunião, ocorrida em 27/07/19, os nomes dos professores João Tristan Vargas e Liege 77 

Muriel Petroni como chefe e vice-chefe, respectivamente, do Departamento Multidisciplinar, pelo 78 

período de três anos a partir de 01 de setembro de 2019. O colegiado aprovou por unanimidade a 79 

decisão do Departamento Multidisciplinar. 08- Future-se - formas de discussão no campus: O 80 

campus recebeu em 17/07, uma proposta do projeto Future-se, com proposta de organização e gestão 81 

financeira, dentre outros, para consulta pública que ficará aberta até 15/08. Pelo grupo de diretores, foi 82 

solicitado uma pauta com a reitora para discussão e encaminhamentos. Ficou estipulado que, enquanto 83 

não houver uma discussão maior, não haverá pronunciamento em nome da instituição e nem a 84 

divulgação do link da consulta no site. Decidiu-se, então, que haverá um CONSU extraordinário, no 85 



                                                             

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
Diretoria Acadêmica  

                 

ATA/CONG/02/08/2019/Ordin 

 

     _____________________________________________________________________________________________ 
 

Rua Angélica, 100 - 06110-295 -  Osasco - SP  

próximo dia 07, onde será formado um grupo que estudará o projeto e apresentará suas percepções no 86 

CONSU ordinário do dia 14. A partir daí, a Universidade se manifestará sobre o projeto. Todo material 87 

recebido pode e deve ser encaminhado a toda comunidade acadêmica. A discussão minuciosa é 88 

importante para que entendamos seus aspectos legais e o quanto a Universidade pode ser afetada em 89 

todos os aspectos. O professor Julio ratificou as palavras da professora Luciana e lembrou que poderá 90 

haver a necessidade de uma congregação extraordinária após o CONSU e antes do prazo final da 91 

consulta. Dessa forma, sugeriu que fosse construído um grupo de trabalho para discussões internas 92 

sobre o projeto e a realização de um debate a tempo. Após devidas discussões, chegou-se à conclusão 93 

que os interessados em compor esse grupo permaneçam na sala após o término desta reunião para as 94 

discussões iniciais. Não havendo mais nada a se tratar, a professora Luciana agradeceu a presença de 95 

todos,  finalizou a reunião e eu, Ana Paula Silveira lavrei esta ata. 96 

 

Osasco, 02 de agosto de 2019. 

 

______________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

 

 

Sra. Alessandra Ramada da Matta  _____________________________________________ 97 

Sra. Ana Paula R. G. de Oliveira   _____________________________________________ 98 

Sra. Andreia Naomi Kuno   _____________________________________________ 99 

Sra. Elisangela Bardi da Fonseca  _____________________________________________ 100 

Sr. Carlos Eduardo Sampaio B. Dias  _____________________________________________ 101 

Sr. João Marcelino Subires   _____________________________________________ 102 

Prof. Dr. Celso T. Yokomiso   _____________________________________________ 103 
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Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy  _____________________________________________ 104 

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho _____________________________________________ 105 

Profa. Dra. Fernanda Emy Matsuda  _____________________________________________ 106 

Prof. Dr. Douglas Mendosa   _____________________________________________ 107 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa _____________________________________________ 108 

Prof. Dr. Marcelo Simão Branco  _____________________________________________ 109 

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho _____________________________________________ 110 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei   _____________________________________________ 111 

Profa. Dra. Nildes Pitombo Leite  _____________________________________________ 112 

Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira  _____________________________________________ 113 

 

 

 


