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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 04.10.2019 2 

No quarto dia do mês de outubro de 2019, no auditório localizado no piso térreo do edifício situado à 3 

Rua Angélica, nº 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência do Vice Diretor Acadêmico, 4 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, realizou-se a Reunião Ordinária da Congregação da EPPEN, 5 

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

Cruz e os(as)  conselheiros(as) que constam da lista de. Justificaram ausência a profa. Nena Geruza 7 

Cei e a servidora técnica Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira. O presidente inaugurou os trabalhos às 8 

10h58min, aguardando quórum para prosseguimento dos trabalhos. Primeiramente, agradeceu a 9 

presença dos conselheiros e informou que, por motivos médicos de familiares, a professora Luciana 10 

não pôde comparecer à reunião de hoje e, portanto, justificou ausência e a substituição na condução da 11 

reunião. Apresentou ao conselho o pedido de inclusão de pauta, vindo da Câmara de Graduação, com 12 

a solicitação de homologação da nova Coordenação da Câmara de Graduação, ocorrida no mês 13 

anterior. Os conselheiros, unanimemente, aceitaram a inclusão de pauta como primeiro ítem. Ainda, 14 

antes de iniciar os informes, justificou o atraso do professor Pedro Arantes devido ao trânsito e 15 

apresentou a solicitação de antecipação do item de pauta, que o mesmo apresentará. A professora 16 

Fabiana também solicitou antecipação na apreciação do ítem; “Convênio entre o Departamento de 17 

Relações Internacionais e o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago 18 

Dantas”, pois as professoras responsáveis pela apresentação, devido a outros compromissos, precisarão 19 

se ausentar em breve. Sem oposição do conselho, as sugestões foram acatadas. INFORMES: 20 

Informes da Diretoria Acadêmica: O professor Julio informou que na semana passada, 25/09, houve 21 

um CONSU extraordinário para discutir as prioridades na destinação orçamentária na universidade e 22 

as diretrizes a serem tomadas. Foi votado um documento, elaborado pela Pró-Reitoria de 23 

Administração com a participação dos Diretores e Pró-Reitores, onde foram estabelecidas ordens de 24 

prioridades para a destinação dos recursos. Como prioridade, colocaram os recursos obrigatórios: água, 25 

energia, segurança, limpeza e manutenção. Em seguida, os insumos necessários à manutenção do tripé 26 

acadêmico: reagentes, condições de transportes específicos e base de dados e, por fim, as despesas 27 

vinculadas à transportes, controladoria de acesso e as necessidades específicas de cada campus. Os 28 

debates foram acalorados e chegou-se ao acordo de que a universidade deveria decretar sua emergência 29 
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orçamentária, devendo tomar medidas para garantir seu funcionamento, como a centralização de 30 

recursos. Definiu-se as prioridades citadas anteriormente e as demais situações seriam remetidas a uma 31 

reunião ampliada do COPLAD para se tirar uma proposta definitiva para o próximo CONSU, que será 32 

realizado na próxima semana. Lembrou que, devido à reunião do COPLAD, surgiu a necessidade da 33 

realização de uma reunião extraordinária da Congregação do Campus Osasco, onde foi feita uma nota 34 

para publicação. Na reunião do COPLAD, decidiu-se por manter as prioridades, as propostas de 35 

emergência orçamentária e a necessidade de continuar dessa forma enquanto não for liberado os 36 

recursos, pois não há garantias para terminar o ano letivo. Dentre as diretrizes discutidas, foi proposta 37 

a redução das atividades aos sábados com a finalidade de diminuir os gastos. Como o campus Osasco 38 

possui muitas atividades aos sábados, aulas, extensão, cursinho pré-universitário, o Professor Julio 39 

solicitou aos presentes que incorporem essa questão nas discussões das aulas aos sábados em seus 40 

departamentos e cursos para o primeiro semestre de 2020. Esclareceu que não há proibição das aulas 41 

aos sábados, porém, como medida de redução de gastos, é importante sermos comedidos e, na medida 42 

do possível, reduzirmos as aulas aos sábados. Em seguida, deu ciência ao colegiado da decisão da 43 

Câmara de Graduação que homologou a solicitações de trancamento excepcional de matrícula da aluna 44 

Rebeca Pereira da Silva, do curso de Ciências Atuariais e do aluno Italo Augusto Sousa Silva, do curso 45 

de Relações Internacionais. Passando à palavra à Diretora Administrativa, Sra. Juliana, a mesma se 46 

manifestou dizendo que não havia informes da Diretoria Administrativa a compartilhar. ORDEM DO 47 

DIA: 1-) Homologação da nova coordenação da Câmara de Graduação: – Em sua última reunião, 48 

ocorrida em 13/09, a Câmara de Graduação, elegeu sua nova coordenação, sendo a Profa. Ismara Izepe 49 

de Souza a coordenadora e a Profa Fernanda Emy Matsuda, vice. A profa. Marina Mitio, coordenadora 50 

até então, agradeceu a confiança de todos durante o período em que esteve na coordenação, informou 51 

ter conseguido avanços importantes e desejou sucesso à nova coordenação que dará sequência aos 52 

trabalhos.  Em votação, os membros do conselho aprovaram por unanimidade a nova coordenação 53 

da Câmara de Graduação. 2-) Plano do Bairro Universitário no Campus Quitaúna – Com a 54 

palavra, o prof. Pedro Arantes apresentou o item. Iniciou externalizando a principal motivação, que é 55 

a finalização da obra, onde o campus possa ser ocupado para além de um edifício isolado em chão de 56 

terra batida, segundo suas palavras. Continuou dizendo que da forma em que se encontra, apresenta 57 

alguns riscos, como invasão, depredação e algumas atividades não autorizadas devido a não utilização 58 
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do terreno por completo. Chegou-se a 50% da conclusão da obra e engatilhando-se recursos que 59 

surgiram pelo fundo nacional dos direitos difusos, nova negociação com a prefeitura com possibilidade 60 

de aporte e novas emendas parlamentares individuais e por bancadas, sendo todas impositivas. Houve 61 

visitas à obra de deputados e do prefeito de Osasco. A intenção é que a obra finalizada seja entregue 62 

até o final de 2020. O terreno de Quitaúna é o maior de todos da UNIFESP, medindo 211 metros 63 

quadrados. Enquanto apresentava a situação, foi apresentado um vídeo, feito por drone, para 64 

demonstrar a atual situação da obra e espaços do terreno em Quitaúna. O prof. João Arantes afirmou 65 

ser necessário fazer os desdobros em lotes que já estão sendo discutidos com a prefeitura. Após, 66 

apresentou a seguinte proposta: Criar um GT que tenha aspectos associados urbanísticos e de possível 67 

incorporação imobiliária, para 35 mil metros quadrados, para criar um fundo imobiliário para o 68 

campus, tanto para investimento quanto para custeio em condições ainda a detalhar. Ao término da 69 

revisão do plano diretor da prefeitura, o mesmo passará por audiência pública e, em sequência, 70 

solicitaremos o material que diz respeito ao campus para que o GT possa desenvolver os trabalhos. 71 

Lembrou que não conseguimos sucesso na tentativa de construção da biblioteca via Lei Rouanet, pois 72 

diferentemente da Baixada Santista e Santos, não foi conseguido o abatimento de 100% devido à falta 73 

de caracterização como patrimônio cultural e histórico. Tal situação prejudicou o interesse dos 74 

doadores pelo abatimento de apenas 30% do imposto devido. Porém, já há uma parceria com o MPF 75 

para receber recursos de TAC’s e outras multas. O procurador chefe de SP informou sobre o edital 76 

para uso dos recursos difusos que estavam contingenciados e foram liberados. A proposta do campus 77 

Osasco, a mais ousada com a criação do Centro de Pesquisa da Ordem Econômica, foi bem recebida 78 

pelo colegiado, passou pela área técnica e agora está na área administrativa/pagamento acertando os 79 

últimos detalhes de rubricas para a transferência dos recursos. Sendo 15 milhões direto para a obra e 6 80 

milhões ficarão com a universidade até a finalização do convênio com a fundação e serão destinados 81 

à gestão das atividades do centro de pesquisa, desde os mobiliários até publicações. Além desses 82 

valores, ainda é necessário mais 18 milhões para a finalização da obra e, para essa questão, existem 83 

algumas possibilidades, como por exemplo, a prefeitura que informou haver valores de ISS em cofre 84 

para serem empenhados. Então, o procurador da UNIFESP sugeriu que, no convênio a ser assinado 85 

entre a UNIFESP e Prefeitura de Osasco, fosse incluído um item e uma meta do plano de trabalho, 86 

onde a prefeitura possa contribuir com recursos diretamente para a finalização da obra do campus 87 
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universitário sem que esse valor passe pela universidade, pois, caso isso ocorra, poderá ficar 88 

comprometido e trazer alguns problemas em relação ao teto orçamentário, podendo até gerar causa 89 

para devolução de recursos à União. Hoje à tarde haverá uma reunião para discutir algumas emendas 90 

no Termo de Cooperação para que possa ser feito um ajuste pontual para garantir o aporte de recurso 91 

à obra, seja por subrogação de contrato ou qualquer outro instrumento a ser avaliado. Há outras 92 

possibilidades, que são as emendas parlamentares, onde a deputada Bruna Furlan ficou de confirmar 2 93 

milhões e a deputada Renata Abreu, 1,5 milhões. Ainda, existem as emendas de bancadas, onde a 94 

UNIFESP já recebeu 10 milhões, sendo que, descontingenciados foram 7,9 milhões e, destes, 4 95 

milhões vieram para a obra. De orçamento de capital, este ano, foram recebidos apenas 600 mil reais 96 

que foram utilizados em pequenas obras emergenciais da UNIFESP. Embora o MEC tenha 532 obras 97 

paradas, por sorte e planejamento, a UNIFESP não tem nenhuma. Com todas essas informações, 98 

ressaltou a importância do fundo imobiliário de 15% da área do campus, que poderá ser utilizado para 99 

a construção do teatro, por exemplo. Na área do campus, como estudo de massa, temos 22 mil metros 100 

para o prédio em obras, 8 mil e 500 metros de moradia estudantil, teatro, instalações esportivas, área 101 

de pesquisa e extensão (incubadoras e empresas que atuem nessa área), sendo possível a construção de 102 

mais 45 mil metros. Poderá atender até 18 cursos de graduação. A moradia estudantil tem previsão de 103 

abrigar de 320 a 640 estudantes. Foram consultadas duas empresas para o desenvolvimento da moradia 104 

estudantil, onde propuseram cobrar aluguel dos estudantes e os que não puderem pagar, aderirão ao 105 

auxílio papes. O projeto está pronto, 65 escritórios concorreram e mais à frente entraremos em detalhes. 106 

Quanto à área de mata, com o intuito de nos adequarmos perfeitamente às legislações ambientais, que 107 

são rigorosas, foi proposto à prefeitura um concurso com parcerias privadas, com prêmio ao vencedor 108 

para elaborar um projeto de parque com gestão em parceria universidade/prefeitura/iniciativa privada. 109 

Um bom projeto com paisagista renomado nos garantirá renda imobiliária. Um bom parque é algo 110 

estratégico para a universidade. Ainda temos uma área de 35 mil metros sem destinação definida, 111 

divididos em 7 lotes de 5 mil metros, que, pela incorporação imobiliária, poderão captar 55 milhões 112 

de reais. O professor Pedro citou como exemplo de incorporação imobiliária, o caso da UNB, que 113 

recebe aluguéis que ajudam em seu orçamento. O fundo poderá garantir toda manutenção predial 114 

necessária. Ressaltou que a aprovação do fundo imobiliário está subordinada às várias legislações e, 115 

ao final, à aprovação do CONSU. O professor informou que os representantes do Bradesco visitaram 116 
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a obra, demonstraram muito interesse em parcerias. Por último, o professor apresentou um cronograma 117 

de agendas com a prefeitura e demais Campi. Finalizada a apresentação, foram abertas as inscrições. 118 

Com a palavra, o professor Bolivar se pronunciou dizendo que o fundo imobiliário é administrado por 119 

instituição financeira e tem por finalidade gerir. Citou que uma grande vantagem é a de poder aportar 120 

imóveis, recebendo cotas. O professor Dan questionou se a adesão ao fundo imobiliário implica na 121 

perda da titularidade do imóvel. O professor Pedro esclareceu afirmando que depende do que for feito 122 

com o imóvel. Por exemplo, podemos alienar uma parte e com a outra fazer acordo mais complexos 123 

com construtoras, fazer cessão onerosa entre outros. O professor Bolívar esclareceu que se em algum 124 

momento a universidade quiser acabar com o fundo, ela pode fazer a qualquer momento. O professor 125 

Julio comentou que, embora a área construída do campus seja grande, ainda assim tem muito terreno 126 

parado, e, levando se em consideração a função social da propriedade, precisamos pensar na melhor 127 

forma de destinação desse terreno quantitativa e qualitativamente. Citou o caso de uma universidade 128 

em Cabralha que passou por esse processo e teve muito sucesso em questões sociais. Trata-se de uma 129 

proposta ambiciosa, o grupo de trabalho é aberto a quem quiser participar e possui muitas 130 

possibilidades de pensar pela Universidade Pública. O professor Pedro, devido à urgência do momento, 131 

solicitou que fosse criado o GT neste momento. O professor Julio ratificou que esse é o 132 

encaminhamento sugerido por ele. O professor Pedro sugeriu que fossem feitos dois grupos com 133 

representações de todos os segmentos, aberto para quem quiser agregá-lo posteriormente, e com as 134 

indicações técnicas da reitoria. Os professores Dan Levy, Bolivar, Fabiana, Nildes e Julio e os técnicos 135 

João Subires, Carlos e Juliana se candidataram. Em votação, com uma abstenção, o conselho aprovou 136 

a composição do grupo de trabalho. O professor Julio informou que entrará em contato com o Diretório 137 

Acadêmico para solicitar a participação discente. 3-) Convênio entre o Departamento de Relações 138 

Internacionais e o Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas – 139 

A professora Fabiana informou que o Departamento discutiu amplamente essa parceria e entendeu 140 

que, no momento, essa decisão seria prioridade em relação à criação de uma pós. Passou a palavra à 141 

professora Cristina, que foi eleita coordenadora do programa pelo Departamento. A professora Cristina 142 

cumprimentou a todos e lembrou que o plano de trabalho foi encaminhado previamente ao conselho. 143 

Ressaltou que a professoras Juliana e Karen também participaram da elaboração do mesmo. San Tiago 144 

Dantas já é programa convênio e une PUC UNESP e UNICAMP e a UNIFESP se somará a estes. É 145 
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um programa na área de Relações Internacionais que já possui mestrado e doutorado e sua última nota 146 

de avaliação foi 4. A UNIFESP colaborará com membros do corpo docente e haverá a chancela da 147 

CAPES. O programa oferece 25 vagas para o mestrado e 18 vagas para o doutorado. A proposta de 148 

duração do convênio é de 5 anos. Não há necessidade de nenhum aporte financeiro por parte da 149 

UNIFESP.  Os diplomas serão emitidos em nome das Universidades que compõem o programa e a 150 

UNIFESP terá diplomas de mestrado e doutorado em Relações Internacionais emitidos em seu nome. 151 

Aberto ao conselho para esclarecimentos, o professor Murilo parabenizou o departamento e disse que 152 

essa atitude estimula as outras áreas a buscar alternativas também. Solicitou esclarecimentos sobre a 153 

forma de ingresso. A professora Cristina informou que a seleção é feita por edital de chamamento 154 

público e os aprovados são aqueles que preenchem os requisitos solicitados. O professor Bolívar 155 

parabenizou a professora Cristina e o departamento pela iniciativa. O professor Julio também 156 

parabenizou os envolvidos e afirmou que a universidade sempre é valorizada com iniciativas como 157 

esta. Esclarecidos, o colegiado aprovou o convênio entre o Departamento de Relações Internacionais 158 

e o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas 4-) Homologação de 159 

Bancas: a) Aprovação Composição de Banca de Concurso cargo de Professor Adjunto A nível 160 

I,  área de Administração; subárea: Gestão de Operações e Serviços; O professor Ricardo Bueno 161 

informou que trata-se da vaga da professora Cintia Möller, que se aposentou. O professor Bolívar 162 

apresentou a banca, previamente enviada ao colegiado. Com duas abstenções, o colegiado aprovou a 163 

banca examinadora. b) Aprovação Composição de Banca Examinadora do Processo Seletivo para 164 

cargo de Professor Substituto do Magistério Superior, de que trata o Edital nº 180/2019 de 12 de 165 

fevereiro de 2019 - Área: Ciências Atuarias, subárea: Direito Previdenciário: O professor Dan 166 

apresentou a banca e informou que trata-se da vaga do professor Arthur. Como houve apenas um 167 

candidato, todas as etapas ocorrerão em apenas um dia. Esclarecidos, os membros aprovaram por 168 

unanimidade. c) Aprovação composição de Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de 169 

Professor Adjunto A, Nível I, de que trata o Edital nº 686/2018 de 19 de dezembro de 2018 - 170 

Área: Ciências Atuariais subárea: Atuária Aplicada. O professor Dan informou que o professor 171 

Roberto o ajudou muito na elaboração da banca, por ser da área. Apresentou a banca aos presentes 172 

que, esclarecidos, aprovaram unanimemente a banca. d) Aprovação composição de Banca 173 

Examinadora do Concurso Público para o cargo de Professor Adjunto A, Nível I, de que trata o Edital 174 
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nº 655/2018 de 07 de dezembro de 2018 - Área: Ciências Atuariais subárea: Modelagem 175 

Computacional; O professor Dan informou que trata-se da vaga do professor que foi para Goiás. 176 

Agradeceu aos que o ajudaram a formar a banca e a apresentou aos presentes. Esclarecidos, o colegiado 177 

aprovou por unanimidade a banca. e) Aprovação composição de Banca Examinadora do Concurso 178 

Público para o cargo de Professor Assistente A, Nível I, de que trata o Edital nº 658/2018 de 07 de 179 

dezembro de 2018 -  Área: Ciências Atuariais subárea: Matemática Atuarial Não Vida. O professor 180 

Dan informou que essa é a última vaga remanescente do departamento não preenchida. Apresentou a 181 

banca e informou que, novamente, houve apenas um inscrito.  Esclarecidos, com uma abstenção, os 182 

membros aprovaram a banca. O professor Dan informou que, como chefe de departamento, 183 

acompanhará o andamento dos concursos, em todas as fases, com toda imparcialidade e ética. f) 184 

Sugestão de Avaliadores Livre Docência – LD 2019 – Administração / Administração de Marketing. 185 

De acordo à resolução 175, o departamento enviou a relação de sugestões de avaliadores para a 186 

apreciação da Congregação. O professor Ricardo Bueno, com a palavra, informou que a Congregação 187 

precisa constituir uma comissão que avaliará as sugestões encaminhadas pelo departamento. De acordo 188 

aos prazos previamente estabelecidos, a prova tem que ser realizada até a data limite de 13/12/19. Após 189 

devidas discussões e esclarecimentos, entendeu-se que o departamento não homologou a lista 190 

encaminhada, então foi proposto o seguinte encaminhamento: Hoje, compõe-se a comissão na 191 

congregação, o departamento fará uma reunião para sugestão, homologação e checagem dos nomes e 192 

na próxima reunião da Congregação faz-se a aprovação das indicações. A professora Nildes, com a 193 

palavra, informou que em sua experiência para livre docência, pela USP, a composição da banca foi 194 

posterior à publicação de edital, onde os candidatos se inscreveram após o depósito de todo material 195 

para avaliação. Sugeriu que o mesmo procedimento fosse adotado neste caso. Ressaltou que seu 196 

material foi entregue em fevereiro e sua banca examinadora foi em julho para que a banca pudesse 197 

examinar. O professor Ricardo Bueno explicou que o procedimento padrão da UNIFESP é diferente 198 

da USP. A professora Nildes demonstrou sua preocupação em formar uma comissão neste momento 199 

sem saber se haverá tempo hábil para avaliação do material a ser encaminhado. Em votação, o conselho 200 

aprovou, com uma abstenção, a constituição de uma comissão que formará a proposta de banca 201 

examinadora para o concurso Livre Docência – Administração / Administração de Marketing. Para a 202 

constituição da banca, o professor Julio sugeriu que cada Departamento, excetuando-se o de 203 
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Administração, encaminhem por e-mail um nome que comporá a comissão. Os membros aprovaram 204 

unanimemente a proposta. 5-) Homologação recondução da Chefia de Departamento de Relações 205 

Internacionais: O professor Julio apresentou o nome da professora Fabiana Rita Dessotti e do 206 

professor Osmany Porto de Oliveira, indicados pelo departamento de Relações Internacionais como 207 

recondução da chefia e vice-chefia respectivamente. O conselho aprovou por unanimidade. 06-) Vagas 208 

para refugiados: A professora Fabiana informou que trata-se de ponto enviado pela Câmara de 209 

Graduação, porém a professora Ismara precisou se ausentar da reunião, pois recebeu a notícia de 210 

falecimento de um familiar. O Departamento de Administração optou por não oferecer vaga. Os 211 

Departamentos de Atuariais, Contábeis, Economia e Relações Internacionais decidiram oferecer uma 212 

vaga cada um. O colegiado aprovou por unanimidade a oferta das vagas. 07-) Acordo de cooperação 213 

entre a Unifesp e a Fundação Casa:  O professor Celso apresentou o ponto informando que a 214 

iniciativa dos Campi Osasco e Baixada Santista. A intensão, inicialmente, era um curso de extensão, 215 

mas concluiu-se que seria mais interessante um acordo mais robusto, sendo ele o acordo de cooperação. 216 

Apresentou o plano de trabalho, previamente enviado ao colegiado. Concomitantemente, será formado 217 

um grupo de pesquisa entre servidores e escola de formação e capacitação da Fundação Casa com o 218 

intuito de desenvolver atividades sólidas e mais práticas com os profissionais e os jovens. Informou 219 

que a Fundação Casa possui um acervo de registros desde o final do século XIX, que é um material 220 

precioso para estudos e precisa de medidas de proteção. Questionado se havia passado pela Câmara de 221 

Extensão, o professor Celso informou que não há necessidade de aprovação da Câmara, porém será 222 

informe na mesma. O professor Daniel Carvalho parabenizou o professor Celso pela iniciativa, 223 

programa e intensões. O professor Bolívar, Ricardo Bueno e Julio, também parabenizaram o professor 224 

Celso. O conselho, suficientemente esclarecidos, aprovou por unanimidade o acordo de cooperação. 225 

O Prof. Julio, considerando os assuntos da pauta esgotados, declarou encerrados os trabalhos e eu, Ana 226 

Paula Silveira do Nascimento, lavrei esta ata. 227 

 228 

Osasco, 04 de outubro de 2019. 229 

  230 

_______________________________ 231 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa  232 
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