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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA
UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 22.11.2018
No vigésimo segundo dia do mês de outubro de 2018, às 10 horas, no auditório localizado no piso
térreo do edifício situado à Rua Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da
Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic, realizou-se Reunião Ordinária da
Congregação da EPPEN, campus Osasco da UNIFESP. Compareceram o Vice-Diretor Acadêmico,
Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, a Diretora Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, e
os(as) conselheiros(as) que constam da lista de presença e assinam ao final deste documento.
Justificaram ausência: a Profa. Dra. Cintia Möller Araujo, por consulta médica, Profa. Dra. Luciana
Rosa de Souza, por estar fora do país em congresso, mas, estará representada pelo seu vicecoordenador e, por fim, Prof. Dr. Marcello Simão Branco, por compromisso previamente agendado.
A presidente inaugurou os trabalhos às 10h45min, primeiramente, pedindo desculpas pelo atraso
decorrente dos trabalhos prolongados da Comissão de Bancas, cuja reunião antecedera a sessão
extraordinária que se iniciava para, com união de esforços, dar conta da pauta inicial - que tinha sido
a necessidade de aprovação de concursos públicos ainda no ano corrente, na tentativa de contratar
docentes que possam entrar em exercício já para cumprir a grade do primeiro semestre de 2019 e,
eventualmente, evitar o possível recolhimento de vagas – além de outros temas que foram sendo
incluídos. Então, a Profa. Luciana propôs inclusão desse assunto na pauta para possível agendamento
de nova sessão extraordinária no dia 27 de novembro, excepcionalmente em uma terça-feira, e com
documentação a ser apresentada somente na véspera, e não com a antecedência usual. Os
conselheiros foram favoráveis à sugestão e o item ficou de ser incluído na pauta no melhor momento.
Assim, a presidente tratou dos INFORMES começando pelos Informes da Diretoria Acadêmica:
● Reunião com Chefias dos Departamentos - Reportou os assuntos tratados no encontro ocorrido
na segunda-feira anterior quando notificara que, após forte reivindicação, a Reitoria concordara em
oferecer doze novas vagas para professores(as) visitantes, em vez de apenas dez, como inicialmente
cogitado. Explicou que esse número é total, portanto, já inclui as vagas que já estão sendo
utilizadas pelos departamentos, como as duas pleiteadas pelo DECON, uma do DERI e, também,
Ciências Contábeis que estava renovando uma vaga emprestada para o Mestrado Profissional. Outra
condição para a Eppen ter direito às doze vagas de visitante seria a realização dos respectivos
concursos ainda no ano de 2019. Dessa forma, a Profa. Luciana reiterou que cada departamento
terá duas vagas disponíveis e que precisam ser preenchidas ainda no corrente ano, passando
pelas instâncias cabíveis, Congregação e CmPos, em tempo hábil para realização dos certames.
● Visita do Pró-Reitor de Gestão com Pessoas – Avisou que a visita do Prof. Murched Omar
Taha tinha sido reagendada para o dia seguinte quando ele prestaria esclarecimentos sobre a IN02
que afeta todos os servidores, em especial os TAEs. Informou que o horário ainda seria
reconfirmado, pois, o Pró-Reitor iria a dois campi e ainda não tinha definido o itinerário programado.
Então, foi a vez dos I n f o r m e s d a D i r e t o r i a A d m i n i s t r a t i v a, e a Sra. Juliana tratou:
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● Festa de Confraternização - Ela convidou a todos, pedindo que o convite fosse estendido aos
pares de cada conselheiro, para o coquetel seguido de almoço que estava sendo organizado para o dia
07 de dezembro. Disse que o cardápio estava sendo bem trabalhado e prometeu algumas surpresas.
● Visita Guiada à Obra de Quitaúna - Avisou que estavam agendadas quatro viagens: 9h, 11h,
14h e 16h, na van que comporta catorze pessoas. Frisou que aqueles que não conseguissem se
encaixar nessa programação deveriam avisá-la para que horários alternativos sejam estipulados.
Não havendo outras notícias, a presidente retomou a palavra e tratou do E X P E D I E N T E:
● Ata da sessão ordinária de 09/novembro/2018: aprovada sem ressalvas, por unanimidade.
O R D E M D O D I A:
(1) Concursos do Departamento de Ciências Atuariais,
das duas seguintes subáreas:
(1.a) Matemática Atuarial Não Vida – O Prof. Dan frisou que o fato de não haver programas de
doutorado em Ciências Atuariais no Brasil levava o seu departamento a requerer apenas a titulação
de mestre. Lembrou, como havia feito durante a Comissão de Bancas, que o único curso na área era
da PUC e que a USP suspendera Atuariais por mais de uma década. Explicou que o perfil era
praticamente o mesmo do concurso que habilitara o docente exonerado, Prof. Moyses Vassalo, com
apenas algumas pequenas alterações. O Prof. Zorzenon acrescentou que o edital pede graduação em
Atuariais e o fato de não haver doutorado nessa área servirá de justificativa para os questionamentos
do ConPessoas que exige alta titulação. Acrescentou que tal argumento é irrefutável, tanto que o
próprio INEP não aplica ENADE para Ciências Atuariais, reconhecendo o quão restrito o curso é,
com poucos formandos. O Prof. Dan concluiu que, caso algum doutor se inscreva, sairá em vantagem
em relação aos demais candidatos. Assim, após apreciação dos documentos aprovados pela
Comissão de Bancas, que eram projetados a todos os presentes, em regime de votação, os
conselheiros unanimemente aprovaram o concurso da área de Ciências Atuariais, subárea
Matemática Atuarial Não Vida, título de mestre, regime de trabalho: Dedicação Exclusiva.
(1.b) Modelagem Computacional – O Prof. Dan explicou tratar-se de perfil mais amplo e
discorreu sobre as alterações procedidas na tabela de pontuação - conforme sugestões e debate da
Comissão de Bancas, reunida imediatamente antes daquela sessão - as quais eram simultaneamente
projetadas. Em votação, os conselheiros foram unânimes em aprovar o concurso da área
de Ciências Atuariais, subárea: Modelagem Computacional, regime Dedicação Exclusiva.
(2) Concurso do Departamento de Relações Internacionais, subárea Pensamento Político e
Política Internacional – A Profa. Fabiana disse tratar-se da vaga considerada em aberto por conta
do falecimento do Prof. Antonio Roberto Espinosa. Falou que o departamento, ao avaliar as
necessidades, além de repor o perfil vacante, decidiu ampliar incluindo pontos de Política
Internacional. Citou que as supervisões foram zeradas na tabela de pontuação, aumentando a iniciação
científica. Em votação, concurso da área de Relações Internacionais, subárea Pensamento
Político e Política Internacional, regime Dedicação Exclusiva, foi aprovado por unanimidade.
(3) Concurso do Departamento de Administração, subárea Administração de Marketing – A
Profa. Luciana explicou que a Profa. Lucia Salmonson Guimarães Barros já anunciara que, em breve,
solicitará exoneração e o departamento necessita deixar o edital pré-aprovado, pois, a disciplina da
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professora consta da grade em 2019 e, portanto, a substituição imediata será necessária. Ela
mencionou que o perfil fora mantido com as mesmas características. Então, a palavra foi concedida
ao Prof. Bueno que acabava de chegar e, depois de agradecer à presidente pela introdução do seu
ponto, explicou que à época do concurso da Profa. Lúcia o edital contemplava onze pontos. No
entanto, como nesse ínterim outro docente assimilou a disciplina de Ética, o ponto 11 - O papel do
administrador na sustentabilidade ética das organizações tinha sido suprimido, sendo essa a única
diferença entre os dois documentos. Ele terminou dizendo que, pelo fato de não haver segundo(a)
colocado(a) habilitado(a) no concurso anterior, não havia outra saída senão repetir o certame.
Consultados em regime de votação, os conselheiros aprovaram por unanimidade o concurso
da área de Administração, subárea Administração de Marketing, regime Dedicação Exclusiva.
(4) Professor Visitante para o Departamento de Administração - DAA – A presidente explicou
que a Diretoria faria o possível para garantir duas vagas de professor visitante para cada
departamento, das quais o DAA já tinha uma ocupada concedida ao DCC e submetia ao colegiado
edital para contratação de outro(a) visitante, que poderia ser para a vaga de devolução do DCC e,
então, passou a palavra ao Prof. Bueno para maiores esclarecimentos. Ele recapitulou que as vagas
de visitante eram, inicialmente, apenas seis e, à época, o Curso de Administração (pois, o
departamento ainda não estava organizado) não preenchera a sua vaga de direito. Destacando as
conquistas da Profa. Luciana, o professor lembrou que fora estabelecido um mecanismo de rotação,
de forma que as vagas fossem preenchidas pelo setor que conseguisse, de modo a não desperdiçar
qualquer vaga ou mesmo comprometer a negociação por mais vagas. Desde então, a direção
demonstrara esforço contínuo e era sobre as potenciais vagas que o colegiado deveria deliberar a
partir de agora. Explicou que a vaga de Administração tinha sido utilizada para a contratação do
Prof. Emerson Maccari para o Mestrado Profissional, cujo contrato, apesar de renovado, seria
encerrado já em março de 2019 e a intenção do DCC era preencher a sua própria vaga com o perfil
de contador, portanto, o Mestrado Profissional deixaria de ocupar uma das vagas de visitante. Assim,
o DAA tinha discutido o perfil que seguira anexado e era projetado simultaneamente à fala do chefe
do departamento. O Prof. Bueno garantiu que o documento seria idêntico ao modelo do DECON,
analisado anteriormente e compartilhado com todos os departamentos, corrigindo-se apenas o nome
do departamento. O Prof. Zorzenon assinalou que esses pedidos estavam seguindo a nova resolução,
cujo fluxo, nem mesmo a PróPGPq adquiriu fluência. O Vice-Diretor disse que o entendimento é que
a Congregação deve aprovar os editais e os pontos, que são repassados para a CmPos que reavalia o
processo como um todo, verificando a pertinência e adequação às políticas institucionais para
professores visitantes. Portanto, sugeriu que a Congregação devesse recomendar à CmPos, via
SEI, que se reunisse extraordinariamente para avaliar os processos de contratação de
professor(a) visitante (tanto aquele objeto de pauta, quanto outros que poderiam vir a ser
apresentados), o que, em regime de votação, foi unanimemente acatado. O Prof. Bueno julgou
muito apropriada a recomendação do Vice-Diretor, já acatada pelo colegiado, por permitir que outros
editais, a serem apresentados na próxima sessão extraordinária (que ainda seria definida, pois, a
presidente havia solicitado inclusão na pauta), também sejam considerados pela CmPos. Terminou
_____________________________________________________________________________________________
Rua Angélica, 100 - 06110-295 - Osasco - SP

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
ATA/CONG/22/11/2018/Extra

136

dizendo que o DAA já concluíra a “Exposição de Motivos”, cujo modelo ele compartilharia com os
colegas, conforme combinado, assim que aquela sessão estive encerrada. Consultados em regime de
votação, os conselheiros aprovaram o Edital de Contratação de Professor(a) Visitante
apresentado pelo Departamento de Administração - DAA para preenchimento de potencial
vaga, sendo registrada uma abstenção. Então, aproveitando o tema, a presidente incluiu o item:
(7) Calendário da Congregação – Sessão Extraodinária – Diante da premência do assunto
relativo à contratação de professores(as) visitantes, a presidente consultou os membros que,
foram unânimes em aprovar o agendamento de nova sessão extraordinária no dia 27 de
novembro de 2018, excepcionalmente uma terça-feira. Também os consultou a respeito da
excepcionalidade de a documentação pertinente ser encaminhada apenas na véspera da
referida sessão extraordinária, ou seja, às 16 da segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018.
(5) Comissão Eleitoral Local – A presidente explicou que houve um equívoco na compreensão
desse assunto, pois, ela havia entendido que a comissão eleitoral local para votação para a diretoria
do campus Osasco, a ocorrer em abril e 2019 fosse composta pela Comissão Eleitoral Central eleita
pelo Consu, Profa. Dra. Gianna Griz Carvalheira e Sandra Maria De Souza Silva, TAE. No entanto,
tal incumbência cabe à Congregação Eppen e, por essa razão, consultou os membros sobre os nomes
já inscritos, sugerindo que outras pessoas também pudessem se inscrever, de modo que a comissão
local, composta por um representante de cada segmento: docente, discente TAE, tivesse também
suplentes para cada posto. Então, a Sra. Maristela e a Profa. Nena, presentes na sessão, se ofereceram
como suplentes. Todos concordaram com esse procedimento e, em regime de votação, foi eleita
por unanimidade a seguinte Comissão Local para Eleição da Diretoria do campus Osasco:
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Comissão Eleitoral Local
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Nome:
Setor:
Categoria:
Daniela Versola Vaz, Profa. Dra.
Docente do Departamento de Economia
titular
Nena Geruza Cei, Profa. Dra.
Docente do Departamento de Ciências Contábeis
suplente
Edmur Machado Silva
TAE da Divisão de TI
titular
Maristela Bencici Feldman
TAE da Diretoria Acadêmica
suplente
Erick Obanerian Polli
Discente do MA Economia e Desenvolvimento
titular
Renato de Silos Ortega
Discente de graduação em Relações Internacionais
suplente
A Profa. Luciana comentou o convite que fez à comissão eleitoral central para participar da
Congregação para detalhar o Processo Eleitoral para a comunidade acadêmica do campus Osasco.
Então, à essa altura, a Profa. Luciana interrompeu a Ordem do Dia
e retomou os
INFORMES para tratar de Informe do Curso de Direito – Anunciando que o documento que
registra a pactuação com o MEC por quinze vagas para o curso de Direito, datada da gestão do
antecessor da Profa. Soraya na Reitoria, Prof. Dr. Walter Manna Albertoni, foi reencontrada e a
organização dos cinco concursos remanescentes será conduzida pela Comissão para o Curso de
Direito e a ProGrad, Acrescentou que também há pactuação para cinco vagas de TAEs e que o INEP
já sinalizou que fará vistoria no primeiro semestre de 2019. O Prof. Daniel Carvalho, coordenador do
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referido curso, complementou que, apesar de os certames serem apreciados e submetidos à aprovação
das instâncias do campus Osasco, Comissão de Bancas e Congregação, a organização ficará mesmo a
cargo da comissão. Opinou que, após as primeiras dez contratações e todo o trabalho que vem sendo
desenvolvido, o campus já está suficientemente maduro para cuidar desses assuntos, mas, até o
momento, a solicitação de vagas ainda cabe à Reitoria. Então, a presidente aproveitou para
compartilhar, ainda como Informe da Diretoria Acadêmica que, em reunião com os chefes de
departamento, ficara decidido que, para equilibrar a jornada de trabalho de todos os professores de
todos os departamentos, de modo a bem atender às necessidades didático-acadêmicas, cada
departamento deveria reivindicar seis vagas docentes adicionais para completar seus quadros até
2019. Além disso, futuramente, vislumbrando o crescimento dos departamentos, mais vagas
poderiam ser pleiteadas. Assim, a Profa. Luciana convidou os chefes de departamento que não
estiveram presentes na reunião citada, para conversar no final daquela sessão, com a intenção de
inteirá-los sobre o combinado possibilitando que o acordo informal pudesse ser oficializado. Assim,
a Diretoria Acadêmica poderia emitir documento, via SEI, solicitando seis vagas docentes
por departamento, a ser assinado em conjunto pelos diretores e pelas respectivas chefias.
(6) Professor Titular-Livre – Compartilhou que na mesma reunião com as chefias dos
departamento, já citada anteriormente, tratou-se da única vaga de titular-livre disponível para o
campus Osasco. Explicou que tal vaga é destinada tanto a candidatos internos (que, após 2012, passa
a ser categoria isolada, e não mais plano de progressão da carreira, portanto, o docente interno que se
candidatar terá de reingressar na categoria Titular-Livre, deixando de lado sua carreira até ali) quanto
externos. Lembrou que a Magnífica Reitora, quando de sua última visita, sugeriu que os
departamentos desenhem um perfil comum e que atenda ao campus como um todo. Então, cogitou
reunir a direção e as chefias de departamento logo após a sessão extraordinária agendada para a
terça-feira, dia 27, que prevê-se será rápida. Ela encerrou dizendo que o tema tinha sido pautado
como item para reflexão e, portanto, os conselheiros teriam como lição de casa a responsabilidade de
pensar em pontos que pudessem ser compartilhados por todos os cursos e o eixo, pois, o TitularLivre que se pretende concursar ainda em 2018, em um primeiro momento, será do campus. Pois, só
futuramente poderá se pensar em um Titular-Livre para cada departamento. Assim, os temas
constantes do nome da Eppen, Política, Economia e Negócios deveriam ser norteadores desse perfil.
Estando todos esclarecidos da importância de se abrir esse concurso, tanto quanto os outros, ainda
em 2018, os conselheiros foram incumbidos do que o Prof. Douglas Mendosa chamou de exercício
interdisciplinar: elaborar perfil e/ou pontos para o concurso de Professor Titular-Livre. A presidente
agradeceu a presença de todos, conclamou participação na sessão extraordinária da semana seguinte
e declarou os trabalhos encerrados às 12h35min. Eu, Maristela Bencici Feldman, lavrei esta ata.
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Osasco, 22 de novembro de 2018.
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____________________________________
Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic
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Sra. Alessandra Ramada da Matta

__________________________________________
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Sra. Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira

__________________________________________

193

Sra. Andreia Naomi Kuno

__________________________________________

194

Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy

__________________________________________

195

Prof. Dr. Daniel Campos de Carvalho

__________________________________________

196

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti

__________________________________________

197

Profa. Dra. Fernanda Emy Matsuda

__________________________________________

198

Sr. João Marcelino Subires

__________________________________________

199

Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz

__________________________________________

200

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

__________________________________________

201

Prod. Dr. Veneziano de Castro Araújo

__________________________________________

202

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho

__________________________________________

203

Sra. Maria Rosa Carnicelli Kushnir

__________________________________________

204

Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto

__________________________________________

205

Profa. Dra. Nena Geruza Cei

__________________________________________

206

Profa. Dra. Nildes Pitombo Leite

__________________________________________

207

Prof. Dr. Ricardo Luis Pereira Bueno

__________________________________________

208

Sr. Ricardo Vieira Bertoldo

__________________________________________

209

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni

__________________________________________

210

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo

__________________________________________

211

Sra. Maristela Bencici Feldman

__________________________________________
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