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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIFESP – CAMPUS 1 

OSASCO EM 25.08.2020 2 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na Sala de 3 

Reuniões do Sistema RNP, sob a Presidência da Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro 4 

Onusic, realizou-se a Segunda Reunião Extraordinária do mês de agosto da Congregação, campus 5 

Osasco da UNIFESP. Compareceram os(as) conselheiros(as): Acácio Augusto Sebastião Junior, 6 

Alessandra Ramada da Matta, Andreas Leber, Andreia Pereira da Silva, Dan Rodrigues Levy, 7 

Daniel Campos de Carvalho, Durval Lucas dos Santos Junior, Emília Tiemi Shinkawa, Fabiana Rita 8 

Dessotti, Fábio César Venturini, Francielle Santo Pedro Simões, Gabriela Yin Chen, Ismara Izepe de 9 

Souza, Ivan Cesar Ribeiro, João Tristan Vargas, Juliana Mateusa Meira Cruz, João Alberto Alves 10 

Amorim, Julio Cesar Zorzenon Costa, Larissa Reis Matoso, Luisa Bastos, Marlene Rodrigues, 11 

Murilo Leal Pereira Neto, Mizpá Mariano Barros, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Regiane Nitsch 12 

Bressan. Justificaram ausência: Bolivar Godinho de Oliveira Filho, Celso Takashi Yokomiso, 13 

Daniela Verzola Vaz, Iagê Zendron Miola, Marcello Simão Branco e Tatiana Travassos de Menezes. 14 

Não justificaram ausência: Alvaro Luis dos Santos Pereira, André Roncaglia de Carvalho, Claudia 15 

Alessandra Tessari, Elisangela Bardi da Fonseca, Fábio Alexandre dos Santos, Francisco Carlos 16 

Fernandes, Luciana Rosa de Souza e Pedro Caldas Chadarevian. A Presidente cumprimentou a 17 

todos(as) e, antes de iniciar a discussão de pauta única, perguntou se alguém teria informe para 18 

transmitir. Dada a não manifestação de nenhum(a) conselheiro(a), passou, então, a tratar do 19 

EXPEDIENTE: ● Aprovação de atas: sessões extraordinárias de 19 de junho de 2020 e 12 de 20 

agosto de 2020. A ata da sessão de 19 de junho foi aprovada por unanimidade e a ata da sessão de 21 

12 de agosto foi aprovada com uma abstenção. ORDEM DO DIA: Discussão para sistematização 22 

de objetivos para os 5 grandes temas da política universitária do PDI – 2021/2025. A 23 

Presidente fez a apresentação sistematizada das informações enviadas até a tarde de ontem, 24 de 24 

agosto, pelas categorias que compõe a universidade e abriu para manifestações. Com a palavra, o 25 

professor Fábio Venturini esclareceu que a proposta do Eixo seria a criação de um mestrado 26 

profissional interdisciplinar na área de humanidades e sociais, com ênfase em Políticas Públicas e 27 

Sociais, sob responsabilidade do Departamento/Eixo Multidisciplinar. Na sequência, a representante 28 

dos técnico-administrativos em educação, Andréia Pereira, discorreu como fora o processo de 29 
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discussão das propostas feitas pelos TAE. O professor Julio, com a palavra, sugeriu que as questões 30 

ficassem registradas em ata como sendo os objetivos iniciais da Congregação para que depois, no 31 

processo de discussão das questões específicas, tenhamos material para nos debruçarmos. A 32 

Presidente disse que iria sistematizar todas as discussões enviadas no dia 24 de agosto e adicionaria 33 

as discussões desta reunião para que fossem usadas como subsídios para as inserções no formulário 34 

OUSE até o dia 28 de agosto. Com a palavra, o professor Murilo esclareceu a proposta feita pelo 35 

Departamento Multidisciplinar sobre a reabertura do debate da estrutura departamental. O 36 

representante docente disse não se tratar de refazer o processo de escolha da estrutura departamental 37 

da EPPEN, pois essa já havia sido feita em consulta há alguns anos, mas sim trazer para a EPPEN 38 

um debate que vem sendo discutido em vários campi da universidade nas propostas do Plano 39 

Pedagógico Institucional (PPI). O professor citou algumas propostas como a 860 Organização 40 

Departamental - Baixada Santista, a 859 Superando a Lógica Departamental – Intercampi, a 846 – 41 

Bacharelados Interdisciplinares, entre outras. Finalizou dizendo que essas iniciativas intercampi 42 

são sobre as limitações dos departamentos, principalmente os pequenos, que não acompanham os 43 

problemas da contemporaneidade e que seria importante a nossa escola participar desses debates e 44 

se posicionar sobre a questão. Com a palavra, o professor João Tristan mostrou-se preocupado de o 45 

processo do PDI estar avançando sem que o PPI estivesse finalizado, sendo que este último contou 46 

com a participação de professor estrangeiro, houve um processo de debate democrático e, 47 

infelizmente, essa questão não foi finalizada. Com a palavra, a professora Luciana corroborou as 48 

palavras do professor João Tristan e disse que o PPI deveria incorporar sua parte pedagógica ao PDI. 49 

Com a palavra, a representante discente Mizpá questionou se esse processo seria finalizado ou não. 50 

O professor Julio disse que havia muitos questionamentos nos outros conselhos da universidade 51 

sobre o atraso da entrega do PPI e também uma cobrança das sistematizações do que fora cumprido 52 

no Plano de Desenvolvimento Institucional anterior (2015-2020). Segundo o vice-diretor acadêmico 53 

receberemos essas informações em setembro. O professor Murilo, no chat, disse que o PPI estava 54 

na fase 4, de avaliação das propostas por um júri, faltando ainda as fases 5 e 6. Após discussões, 55 

ficou decidido que as informações debatidas seriam sistematizadas e enviadas a todos(as) para 56 

embasar o preenchimento do formulário Objetivos Universitários Estratégicos – OUSE, que ficará 57 

aberto até dia 28 de agosto de 2020. O documento sistematizado também será anexado a esta ata. 58 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei 59 
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esta ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente.  60 

 

 

_____________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Ricardo Vieira Bertoldo 

Secretário Executivo 


