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1 ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA
2 UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 02.05.2017
3 Ao segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, no auditório da
4 UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município
5 de Osasco, a sétima Reunião Ordinária do Conselho de Departamento de Ciências Econômicas da
6 UNIFESP, campus Osasco, às treze horas e vinte minutos. Estiveram presentes o Prof. Dr. Marcelo
7 Soares de Carvalho, Chefe do departamento em exercício, que presidiu a reunião, o Prof. Dr.
8 Alberto Handfas, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, o
9 Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Flávio Tayra, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon
10 Costa, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo, a Profa. Dra.
11 Daniela Verzola Vaz e a representante dos servidores técnico-administrativos em educação, senhora
12 Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira. Estiveram ausentes e justificaram suas faltas os professores
13 doutores Fábio Alexandre dos Santos, que estava presidindo banca de concurso no campus, Cláudia
14 Alessandra Tessari, que encontra-se em afastamento médico, Eduardo Luiz Machado, Paulo
15 Costacurta Sá Porto e o Pedro Caldas Chadarevian. Também esteve ausente e não justificou sua
16 falta o professor Sidival Tadeu Guidugli. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I)
17 Expediente: Aprovação da ata de 03/04/2017. II) Informes III) Ordem do dia: 1).Pedido de
18 renovação de contrato de professor visitante: Carla Cristiane Lopes Côrte e Ivanil Nunes. 2).
19 Evento – Seminário 80 anos do Estado Novo. 3). Discussão da minuta e preenchimento de planilha
20 de regulamento para distribuição da carga horária docente. 4). Instituição de Comissão Eleitoral
21 da escolha da nova chefia do DECON. Inaugurando a reunião, o professor Marcelo agradeceu a
22 presença de todos e abriu a seção de Informes, dizendo que o último item da pauta fora colocado na
23 reunião devido à norma regimental do departamento que diz que 90 dias antes do fim do mandato
24 da chefia do departamento, deve ser pautada a eleição da próxima gestão. Em relação à progressão
25 docente, o professor Marcelo disse que enviará aos docentes o fluxo dos procedimentos e, em
26 relação à aceleração de promoção é independente da progressão funcional e que também existe o
27 fluxo de procedimento no site da Pró-Pessoas. O professor Marcelo informou que o processo de
28 acordo de cooperação com um professor da Universidade Federal da Paraíba, sem ônus para a
29 Unifesp, está sem novidades por parte do R.H e da Diretoria do campus. Até o momento, não
30 poderemos contar com o apoio desse professor. O professor Júlio, com a palavra, disse que entraria
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31 em contato com o Setor de Mobilidade da Unifesp para saber notícias e informar a todos
32 posteriormente. O professor Marcelo, na sequência, informou sobre a reunião que os chefes de
33 departamentos tiveram com a Direção sobre as vagas de professores visitantes e assim que tiver
34 maiores informações pautará o assunto para decidirem perfil, forma de emprego dessa vaga dentro
35 do departamento etc. Na sequência, o professor Marcelo mostrou preocupação em relação à
36 representação discente no Conselho que ainda não foi escolhida. O discente Wesley, representante
37 discente na Comissão de Curso, que participou da reunião do DECON como ouvinte, informou que
38 entrará em contato com o Centro Acadêmico de Economia para verificar se algum aluno possa
39 representar os alunos no Conselho. O professor Marcelo também informou que a professora Cláudia
40 Tessari assumirá a Pró-reitoria Adjunta de Planejamento. Na sequência, o professor Marcelo abriu a
41 seção de Expediente submetendo a ata da última reunião, realizada dia 03 de abril. A ata foi
42 aprovada por unanimidade. Dando continuidade à reunião o Conselho passou a tratar do terceiro
43 item da Ordem do Dia, após aprovação de todos pela inversão de pauta: Discussão da minuta e
44 preenchimento de planilha de regulamento para distribuição da carga horária docente. Após a
45 apresentação do professor Veneziano e discussões, ficou decido que os docentes que ainda não
46 preencheram a planilha, que o façam e que a planilha passará por nova revisão para ser aprovada
47 definitivamente. Na sequência, o primeiro item da pauta começou a ser tratado: Pedido de
48 renovação de contrato de professor visitante: Carla Cristiane Lopes Côrte e Ivanil Nunes. Após
49 análise da documentação (relatório de atividades e plano de trabalho), enviada antecipadamente
50 pelo professor Ivanil e enviada na data de hoje pela professora Carla (apreciada durante o
51 andamento da reunião), o pedido de renovação de contrato dos dois professores visitantes foi
52 aprovado. Dando continuidade, o segundo item começou a ser discutido: Evento – Seminário 80
53 anos do Estado Novo. O professor Julio informou que se tratava de proposta do LEIA que decidiu
54 encaminhar através do DECON para, se aprovado, ser encaminhado à Câmara de Extensão. Após
55 análise, o evento que ocorrerá dias 26 e 27 de setembro foi aprovado por unanimidade. Na
56 sequência, o quarto e último item da pauta foi discutido: Instituição de Comissão Eleitoral da
57 escolha da nova chefia do DECON. Conforme explanado no início da reunião, o Conselho pro
58 tempore precisaria instituir comissão eleitoral para a escolha da nova chefia do departamento de
59 economia. Após discussões os nomes dos professores Julio, Daniela e da representante TAE, Ana
60 Paula, foram aprovados por unanimidade para a composição da comissão eleitoral. Também ficou
61 decidido que as inscrições de chapas deverão ser feitas à comissão até o dia 19 de junho de 2017.
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62 Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho
63 agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário
64 Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.
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