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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA UNIFESP – CAMPUS 1 

OSASCO EM 12.08.2020 2 

 

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

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

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

UNIFESP. Compareceram os(as) conselheiros(as): Andreas Leber, Andreia Pereira da Silva, Bolivar 6 

Godinho de Oliveira Filho, Camila Tinti Moreira, Celso Takashi Yokomiso, Daniel Campos de 7 

Carvalho, Daniela Verzola Vaz, Emilia Tiemi Shinkawa, Fabiana Rita Dessotti, Francisco Carlos 8 

Fernandes, Iage Zendron Miola, Ismara Izepe de Souza, Ivan Cesar Ribeiro, Joao Alberto Alves 9 

Amorim, Julio Cesar Zorzenon Costa, Larissa Reis Matoso, Luciana Rosa de Souza, Marlene 10 

Rodrigues, Murilo Leal Pereira Neto, Nildes Raimunda Pitombo Leite, Raphael de Oliveira Garcia, 11 

Regiane Nitsch Bressan e Tatiana Travassos de  Menezes. Justificaram ausência: Alessandra 12 

Ramada da Matta, Fábio Alexandre dos Santos e Francielle Santo Pedro Simões. Não justificaram 13 

ausência: Acacio Augusto Sebastião Junior, Alvaro Luis dos Santos Pereira, Claudia Alessandra 14 

Tessari, Elisangela Bardi da Fonseca, Fábio César Venturini, Gabriela Yin Chen, João Tristan 15 

Vargas, Juliana Mateusa Meira Cruz, Luisa Bastos, Marcello Simão Branco, Mizpá Mariano Barros 16 

e Pedro Caldas Chadarevian. A Presidente cumprimentou a todos(as) e, antes de iniciar a discussão 17 

de pauta única, abriu a seção de Informes ● Chamamento Edital FINEP: informou que a Direção 18 

Acadêmica e a Câmara de Pós-graduação e Pesquisa (CmPOS) receberam da Pró-reitoria de Pós-19 

graduação e Pesquisa, na última segunda-feira, o edital de chamamento do Finep para projetos 20 

executivos em infraestrutura de pesquisa. Lamentou que o tempo era muito curto para a 21 

manifestação de interesse, porém, relembrou que em ocasiões anteriores o campus já havia 22 

trabalhado com prazos escassos como esse e que mesmo assim conseguiu submeter algumas 23 

propostas. A Presidente, então, sugeriu uma reunião aberta na tarde seguinte, dia 13 de agosto, às 24 

16h, para os interessados manifestarem suas propostas para enviarmos até a data solicitada, 17 de 25 

agosto. A convocatória da reunião seria enviada hoje e a Presidente pediu para que a secretaria da 26 

direção convidasse a senhorita Haluane Santana de Oliveira, arquiteta, para auxiliar-nos na 27 

viabilidade das propostas. Com a palavra, a vice coordenadora da CmPOS, professora Luciana Rosa, 28 

endossou as informações dadas pela Presidente e convidou todos os departamentos para a reunião, 29 
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torcendo para termos tempo na apresentação de alguma proposta. ● Feira de Profissões: Na 30 

sequência, o professor Celso Yokomiso, coordenador da Câmara de Extensão e Cultura (CAEC), 31 

pediu a palavra para informar sobre a aprovação do Núcleo de Cursinhos Populares Unifesp e de 32 

uma Feira de Profissões conjunta na Unifesp, de organização dos estudantes. Segundo o 33 

coordenador, a ideia seria de os coordenadores de curso de graduação gravarem um vídeo de no 34 

máximo 5 minutos falando sobre o curso, suas perspectivas, entre outras informações úteis para a 35 

comunidade. Os próprios estudantes coordenarão as atividades com auxílio da Pró-reitoria de 36 

Assuntos Estudantis (PRAE) e da Pró-reitoria de Graduação (ProGrad). O evento será realizado de 37 

forma totalmente online nos mesmos moldes do Congresso Acadêmico 2020 com a participação de 38 

Secretarias de Educação e de Diretorias de Ensino. Com a palavra, a Presidente solicitou que o 39 

professor Celso desse esse informe também na próxima reunião da Câmara de Graduação, dia 14 de 40 

agosto. Findados os informes a Presidente começou a tratar da ORDEM DO DIA pauta única: 41 

Escolha da Comissão Local para Discussão do PDI e discussões iniciais. Antes de iniciar as 42 

discussões, a Presidente proferiu a apresentação do documento Processo de elaboração 43 

participativo do PDI 2021-2025, originalmente apresentado pelo Pró-reitor de Planejamento, Prof. 44 

Dr. Pedro Fiori Arantes, na última sessão ordinária da Congregação, realizada dia 07 de agosto. A 45 

Presidente revisitou o documento apontando aos presentes as principais questões que a comunidade 46 

EPPEN deveria se debruçar para a construção do PDI 2021-2025, sendo os principais criar 47 

objetivos para os 5 grandes temas da política universitária: Defesa da vida, da educação pública e 48 

da dignidade humana; universidade plural, democrática e em diálogo com a sociedade; ciência e 49 

inovação com impacto social e em cooperação; articulação pedagógica e multicampi e completar e 50 

consolidar a expansão. Após a sua apresentação, com a palavra, o professor Bolivar Godinho 51 

perguntou se deveríamos detalhar os 5 grandes temas ou se poderíamos nos ater em um ou dois 52 

temas, sendo o último, consolidar a expansão, o mais importante, na sua opinião. A Presidente disse 53 

que sim, porém, solicitou que seria melhor se déssemos um objetivo, pelo menos, para cada um dos 54 

5 temas. Com a palavra, o professor Julio Zorzenon acreditava que o tempo era limitado para a 55 

magnitude das discussões, porém, todos os 5 grandes temas seriam importantes para serem 56 

discutidos e sugeriu a criação de uma comissão de trabalho para ter como objetivo, além de 57 

responder ao questionário, proceder com uma consulta rápida aos seus pares sobre os pontos e 58 

consolidar os dados para discussão nas reuniões extraordinárias da Congregação. A Presidente 59 
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acrescentou que uma ou duas reuniões extraordinárias seriam suficientes para os debates. Neste 60 

momento, com a palavra, o professor Iagê concordava que o prazo era exíguo e, dado o cenário, 61 

sugeriu que a coleta de dados das propostas fosse feita no âmbito dos departamentos, dos colegiados 62 

de TAE, dos estudantes etc, para que as discussões fossem transmitidas à comissão local que 63 

sistematizaria os dados para apresentação na Congregação. O professor Julio concordou com a 64 

proposta do professor Iagê e sugeriu que os segmentos que compõe a universidade fizessem suas 65 

reuniões por órgãos colegiados, de departamentos, de câmaras, de colegiados de TAE e dos 66 

estudantes via diretório acadêmico e acrescentou que essas entidades elegessem uma pessoa para 67 

fazer a sistematização dos dados das discussões para apresentação na Congregação. Todos os 68 

presentes concordaram com essa proposta e, por unanimidade, a Congregação decidiu que as 69 

discussões locais sobre o PDI 2021-2025 fossem feitas em seus órgãos 70 

representativos: Departamentos Acadêmicos, Câmaras, Colegiado de TAE e pelo Diretório 71 

Acadêmico, representando os estudantes. Cada segmento que compõe a comunidade 72 

acadêmica (Estudantes, Docentes e Técnicos) deveria discutir e sistematizar os dados, ficando 73 

à vontade para escolher a melhor metodologia para a coleta dos dados. Após isso, os 74 

representantes de cada segmento na Congregação (estudantes, técnicos, chefes de 75 

departamento, coordenadores de câmaras etc) encaminharão os dados discutidos e 76 

sistematizados até o final da tarde do dia 24 de agosto no e-mail diretoria.osasco@unifesp.br. 77 

A Congregação reunir-se-á no dia 26 de agosto para sistematização final das propostas e seu 78 

posterior envio à Reitoria. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou os trabalhos e eu, 79 

Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei esta ata que, após aprovada, vai assinada por mim e pela Presidente.  80 
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