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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 07.02.2020 2 

Aos sete dias do mês de fevereiro de 2020, às 10h, ocorreu a reunião ordinária da 3 

Congregação do Campus Osasco, no auditório localizado no piso térreo do edifício situado à 4 

Rua Angélica, nº 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, sob a presidência da Diretora 5 

Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic. Compareceram a Diretora Administrativa, 6 

Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz e os(as)  conselheiros(as): Professores Nildes Raimunda 7 

Pitombo Leite, Murilo Leal Pereira Neto, Durval Lucas Junior, Fábio Alexandre dos Santos, 8 

Fabiana Rita Dessotti, João Alberto Alves Amorim, Marcelo Santos de Carvalho, Regiane 9 

Nitsch Bressan, Ismara Izepe de Souza, Fernanda Emy Matsuda, Daniel Campos de Carvalho, 10 

Iagê Zendron Miola, os técnicos Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Alessandra Ramada 11 

da Matta, Larissa Reis Matoso, Tatiana Travassos de Menezes, Emília Tiemi Shinkawa, 12 

Marlene Rodrigues, Andreas Leber e os representantes discentes Gabriela Yin Chen e Mizpá 13 

Mariano Barros. Justificaram a ausência os professores Julio Cesar Zorzenon Costa, Dan Levy 14 

e Ricardo Bueno. A presidente inaugurou os trabalhos às 10h30min. Iniciou a reunião 15 

agradecendo a presença de todos e lembrando que essa é a primeira reunião do ano e, 16 

também, a primeira com a nova composição da Congregação. Deu as boas-vindas aos novos 17 

integrantes e também aos que permaneceram como membros de assento nato. Solicitou, 18 

então, que os conselheiros se apresentassem. Lembrou que a representação da 19 

congregação é 70% (docente), 15% (técnicos administrativos) e 15% (discentes). Esclareceu 20 

a importância e a necessidade de todos os membros assinarem o livro de presença. 21 

Prosseguiu com os INFORMES: da Diretoria Acadêmica: Informou que foi publicado, em 08 22 

de janeiro, um decreto proibindo a nomeação de Docentes e técnicos,  o que causou 23 

prejuízos, principalmente, ao curso de administração que contava com duas nomeações. O 24 

curso de contabilidade também aguardava a nomeação de um docente e a biblioteca com 25 

de um técnico. O governo afirmou que liberará após a aprovação do orçamento.  Em 26 
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dezembro o curso de Direito recebeu avaliação do MEC e recebeu a nota máxima, sendo ela 27 

5. O professor Iagê complementou a informação esclarecendo que falta um parecer 28 

opinativo da OAB para prosseguir com a avaliação da OAB para ser encaminhado à CERES e 29 

ser encaminhado para publicação. O início das aulas será em março, porém os trâmites das 30 

matrículas já se iniciaram. Dias 17 e 18 serão as análises dos cotistas e dias 21 e 22 as 31 

demais matrículas. A Câmara de Graduação, na reunião de dezembro, deliberou por deferir 32 

as solicitações de extensão de prazo para integralização de curso dos(as) aluno(as) a seguir: 33 

RA 94077, RA 93005, RA 86540, RA 71210, RA 92433, RA 92561, RA 96091, RA 92564, RA 34 

91778, RA 94880, RA 94154, RA 94065, RA 71200, RA 91777, RA 92540, RA 94085, RA 35 

96103, RA 69237, RA 71213, RA 92934, RA 92561 e RA 69310. A coordenadora da Câmara 36 

de graduação informou que foram 21 solicitações avaliadas em duas reuniões, sendo uma 37 

extraordinária. Agradeceu ao professor Júlio por ter presidido a reunião extraordinária em 38 

dezembro e dessa forma garantiu que os alunos conseguissem fazer as matrículas a tempo. 39 

Repassou a informação, ainda não oficializada, de que a verba do Ministério da Justiça, via 40 

fundos difusos, para a construção do prédio da biblioteca está para ser liberada. São cerca 41 

de 21 milhões para a obra e mais 7 milhões para projetos de pesquisas. Não será apenas um 42 

prédio para a biblioteca, mas sim, um centro de estudos. O professor Ivan e mais um 43 

docente representante de cada departamento estão trabalhando neste projeto. Da 44 

Diretoria Administrativa: A senhora Juliana cumprimentou os presentes e iniciou 45 

informando que foi publicada a portaria 318/2020 referente ao SEI, que determina que 46 

todos os processos, exceto os de contratações e licitações, sejam feitos eletronicamente a 47 

partir do próximo dia 05. Recomendou que todos façam o curso disponibilizado, tanto 48 

eletronicamente quanto presencialmente, para melhor adaptação. Quanto ao SCDP, 49 

esclareceu que haverá novidades sobre a tramitação. Repassou a informação sobre a 50 

atualização da alíquota de desconto previdenciário. A professora Luciana solicitou que o RH 51 

encaminhe a informação a todos os servidores. A senhora Juliana prosseguiu citando outra 52 
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resolução da UNIFESP, 180 de 04/12/19, que trata dos novos procedimentos para eventos e 53 

cursos de extensão, solicitando que todos tomem nota. Prosseguiu informando que, por 54 

meios judiciais, a Unifesp conseguiu o retorno de algumas FG que haviam sido retiradas. 55 

Sobre o orçamento, informou que há uma confusão, pois, embora a LOA tenha sido 56 

aprovada, o orçamento da Unifesp foi inferior. No orçamento anterior, houve uma redução 57 

de 40%. Neste, a redução foi de 67 milhões para 39 milhões. Em janeiro, recebemos apenas 58 

o equivalente às manutenções dos contratos para janeiro e fevereiro. Ainda não há 59 

informações sobre os valores do crédito suplementar. A professora Luciana ressaltou o 60 

quanto as reduções via LOA e os cortes têm afetado e dificultado a manutenção e 61 

desenvolvimento da Universidade. O professor Murilo solicitou a palavra e informou que 62 

congresso da ADUNIFESP está ocorrendo na USP. A pedido do professor Fábio, informou 63 

que devido ao aumento do desconto previdenciário, em 3%, haverá uma mobilização com o 64 

intuito de resistir a esta imposição. A professora Fernanda, coordenadora do NAE, informou 65 

que a reforma da segunda sala de atendimento foi finalizada e agradeceu aos envolvidos 66 

pelo empenho e dedicação. Convidou a todos para conhecer a nova sala. Esclareceu que, de 67 

acordo com o Regimento do Núcleo de Atendimento ao Estudante, é necessário apresentar 68 

os dados referentes aos atendimentos no período. Finalizados os informes, pedido da 69 

professora Fernanda, o conselho autorizou a inversão do ponto de pauta, passando o último 70 

item para primeiro. ORDEM DO DIA: 06-  Aprovação do plano de trabalho do NAE Osasco: 71 

O senhor Carlos Eduardo, pedagogo do NAE, apresentou o plano de trabalho, encaminhado 72 

previamente ao conselho.  O relatório tratou de forma específica todas as modalidades de 73 

atendimentos efetuados pelo setor, a quantidade de auxílios concedidos e as características 74 

dos perfis. Comentou que há grande participação de docentes nas detecções e 75 

encaminhamentos dos alunos ao NAE. Salientou que existe uma grande diferença de 76 

comportamentos entre veteranos e ingressantes. A senhora Alessandra, enfermeira do 77 

setor, se pronunciou informando que existem várias modalidades de atendimentos 78 
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ambulatoriais, porém são realizados, com encaminhamento, ao Hospital São Paulo. Foram 79 

apresentados gráficos comparativos aos anos anteriores. Citaram o impacto do corte de 80 

verbas destinadas à permanência estudantil e a limitação da realização dos trabalhos. A 81 

professora Luciana, em nome da Direção Acadêmica, agradeceu à equipe do NAE por todo 82 

trabalho realizado e por toda a diferença que fizeram na vida dos estudantes até o 83 

momento. Em votação, o plano de trabalho do NAE foi aprovado por unanimidade. 01-84 

Cessão da profa. Pollyana: O professor Durval, chefe do departamento de administração, 85 

explicou que foi um procedimento rápido entre o Instituto Federal de Goiás e a UNIFESP.  A 86 

professora Pollyana foi para Brasília para atuar na parte de inovação tecnológica para os IFs. 87 

A cessão da professora já foi feita e ela já está assumindo suas atribuições no novo local.  O 88 

processo já foi assinado pela reitora, devido ao período de recesso. O conselho  homologou 89 

por unanimidade  a sessão da professora Pollyana. 02-  Homologação Banca Ad 90 

Referendum Livre Docência: A professora Luciana explicou que como não houve sessão da 91 

congregação em dezembro a banca de livre docência foi aprovada Ad Referendum. O 92 

conselho homologou a decisão por unanimidade. 03-  Indicação de novos membros para a 93 

Comissão de Apoio à Biblioteca:  O Senhor Andreas informou que os trabalhos dessa 94 

comissão são fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos da biblioteca e explicou 95 

como é formada a representação nesta comissão.  A professora Luciana solicitou que essa 96 

composição fosse enviada por e-mail à direção acadêmica para ser direcionada a quem de 97 

interesse. 04-  Aprovação PSS Curso Administração. Área: Economia/ Subárea Introdução 98 

à Economia: Como o processo simplificado não  passou primeiramente pela comissão de 99 

bancas, o ponto foi prejudicado. A professora Luciana orientou o professor Durval a solicitar 100 

uma reunião da comissão de bancas para apreciação do processo. 05-  Aprovação Ad 101 

Referendum das prorrogações de contrato de professores visitantes: Fabíola Fanti; Ana 102 

Maria Bonomi Baruffi, Antônio Carlos Casulari Roxo da Motta, Eduardo Tadeu Pereira, 103 

José Veríssimo Romão Netto, Juliana Jerônimo Cos ta, Rena ta Bianconi: A professora 104 
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Luciana citou nominalmente cada professor e seus respectivos departamentos. As 105 

aprovações foram feitas Ad Referendum devido ao período de recesso. Em votação os 106 

conselheiros  homologaram a aprovação das prorrogações de contratos de professores 107 

visitantes por unanimidade. Esgotados os pontos, a Professora Luciana agradeceu a 108 

presença de todos, encerrou a reunião e eu Ana Paula Silveira lavrei essa ata.  109 

_______________________________ 110 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 111 

Diretora Acadêmica 112 

 113 

_______________________________ 114 

Ana Paula Silveira  115 

Secretária da Congregação 116 


