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Apresentação

Assumimos a direção da Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios (EPPEN), no início 
de 2013, com um Plano de Gestão que resultou de 
debates com professores, estudantes e servidores 
técnico-administrativos e nos serviu de guia para 
esses dois anos de trabalho. Esse Plano deu forma 
a uma fundamentada vontade coletiva, que aspi-
rava por um campus com melhor infraestrutura, 
por marcos institucionais sólidos para seu funcio-
namento democrático e republicano, por mais 
envolvimento nas questões regionais e, por tudo 
isso, mais eficiente na articulação das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Hoje prestamos 
contas do mandato recebido e podemos afirmar que 
cumprimos com a maioria das metas estabelecidas. 
Isto foi possível devido a um expressivo número de 
técnicos-administrativos, professores e estudantes 
que mantiveram-se engajados nesse projeto.

Quando assumimos a direção, o campus 
Osasco contava com 618 estudantes de graduação, 
29 docentes, 28 técnicos-administrativos e 2 grupos 
de pesquisa liderados por professores do campus 
registrados no diretório do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Atualmente são 1.193 estudantes de graduação, 30 
de pós-graduação, 86 docentes, 44 técnicos-admi-
nistrativos e 14 grupos de pesquisa cadastrados. 

Princípios e valores mais gerais guiaram nossa 
ação à frente da EPPEN. Não foram improvisados 
por nós, mas herdados de uma tradição de movi-
mentos como a Campanha de Defesa da Escola 
Pública, nos anos 1960, e o Fórum de Educação em 
Defesa do Ensino Público e Gratuito, da década de 

1980. Tais princípios são os da educação gratuita, 
laica e de qualidade nos estabelecimentos públicos 
como um direito de todos os brasileiros. Esses 
princípios sedimentam a gestão democrática, a 
autonomia didático-científica das universidades 
e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. Em estreita parceria com a gestão da 
reitora Soraya Soubhi Smaili, trabalhamos para 
que nosso campus se mantivesse nesse rumo.

A expansão do ensino superior normatizada 
pelo programa Reuni, do Governo Federal, repro-
duziu um conhecido dilema da educação pública 
brasileira: busca-se a ampliação da oferta de vagas 
com baixo financiamento, produzindo-se o risco 
de estruturarmos um sistema quantitativamente 
maior, mas sem qualidade. Cabe aos que acreditam 
no papel da universidade pública - de debater, 
diagnosticar, formular projetos e intervir para 
a resolução dos problemas sociais, econômicos, 
políticos e ambientais - o trabalho incansável para 
que o antigo problema não se resolva negativa-
mente, com a expansão às custas da qualidade ou 
a inibição da ampliação. A ambição de contribuir 
para uma expansão com qualidade norteou nossos 
atos à frente da EPPEN e aqui apresentamos uma 
síntese dos resultados alcançados.

Murilo Leal Pereira Neto 
Diretor Acadêmico  

Tarcísio Martins Mendonça
Diretor Administrativo

Cláudia Alessandra Tessari 
Vice-diretora Acadêmica   

João Marcelino Subires
Vice-diretor Administrativo
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1.      AUTONOMIA DO CAMPUS E  
         DA UNIDADE 
         UNIVERSITÁRIA:  
         INFRAESTRUTURA E      
         FORMALIZAÇÃO

1.1. Consolidação da infraestrutura

Em um campus com apenas quatro anos de 
atividade, erguido sobre um prédio público há 
muito tempo sem manutenção, a questão da infra-
estrutura toma grande importância. Assim, foram 
executadas diversas ações de melhorias abran-
gendo as áreas internas e externas do prédio. O 
Quadro 1 resume as ações empreendidas nessa 
área. 

a) Implantação Integral da Biblioteca
Em fevereiro de 2013, dois anos após a inau-

guração do campus, os livros de nossa biblioteca 
ainda não circulavam: o espaço não dispunha de 
impressora própria, o que tornava muito lento 
e complicado o processo de catalogação dos 
volumes; faltavam instalações elétricas para o 
funcionamento do desmagnetizador e do detector 
antifurto, impedindo o empréstimo do acervo. 
Esses problemas foram resolvidos e os livros 
começaram a circular a partir de maio de 2013. 
Hoje a biblioteca conta com 10.103 exemplares e 
em 2014 realizou 7.900 empréstimos.

 Outras medidas importantes possibilitaram o 
melhor funcionamento da biblioteca: os guarda-
volumes automatizados que já haviam sido adqui-

Quadro 1: EPPEN – Principais Ações na Área de Infraestrutura – abr 2013/jan 2014

  1.  Reforma e instalação do sistema de para-raios;  

  2.  Reforma da cabine primária evitando as constantes quedas de energia;

  3.  Iluminação completa do estacionamento e demarcação das vagas; 

  4.  Iluminação da quadra poliesportiva e liberação dos vestiários para uso;

  5.  Instalação e substituição de persianas em todas as salas de aula;

  6.  Emissão de laudo referente às fissuras ocorridas no 3º andar do prédio atual;

  7.  Parceria com a prefeitura para serviços de melhoria no campus;

  8.  Substituição dos vidros e fechos defeituosos em diversas janelas;

  9.  Entrega de novas salas de aula(9) e salas para professores(4);

10.  Reforma dos telhados, cobertura da cantina e domus do pátio central; 

11.  Em conjunto com a Tecnologia da Informação (TI), disponibilização de pontos de rede em todos os andares;

12.  Entrega do 1º laboratório de informática com 54 computadores;

13.  Instalação de três condicionadores de ar no auditório;

14.  Instalação de seis guarda volumes eletrônicos para a biblioteca;

15.  Instalação de uma sala de videoconferência no campus;

16.  Reforma do forro da sala de estudos;
17.  Adequação de espaços com a utilização de divisórias e forros de gesso, com nova sala para a Diretoria  
       Acadêmica, secretarias de pós-graduação e de extensão no 3º andar;

18.  Disponibilização de novo espaço para cantina;

19.  Reforma parcial do piso do estacionamento e dos portões;

20.  Regularização do alvará do prédio atual;

21.  Instalação de ventiladores em diversas salas de aula;

22.  Substituição de lousas defeituosas;

23.  Adequação elétrica interna com foco na economia de energia;

24.  Organização e controle do uso do estacionamento, incluindo estacionamento da Fundação Instituto 

       Tecnológico de Osasco (FITO);

25.  Apoio a eventos no campus;

26.  Elaboração do layout da área administrativa do novo campus;

27. Identificação de vazamentos com substituição de diversas tubulações.
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ridos foram finalmente instalados, permitindo 
aos funcionários concentrarem-se nas atividades 
essenciais a sua missão.  

Assinaturas de periódicos foram feitas e hoje 
estão disponíveis os jornais Folha de S. Paulo, 
Estado de S. Paulo, Valor Econômico e Finantial 
Times e as revistas Exame, Carta Capital, The Econo-
mist, Piauí, além dos serviços dos bancos de dados  
Economática e Evolution (Base de dados de e-book  
com 362 títulos).

A biblioteca também mantém um blog desde 
2011 e contas no Facebook e Twitter, facilitando a 
comunicação com seus usuários.

Portanto, hoje temos uma biblioteca mais 
próxima daquilo que é necessário a um projeto de 
universidade e de campus que visa à excelência 
na formação de seus estudantes, o atendimento à 
comunidade, à atuação como polo de apoio a ações 
e projetos educacionais, científicos e culturais.

b) Restaurante Universitário (RU)
Apesar de não termos saído do pátio para um 

espaço abrigado e mais adequado, os usuários do 
Restaurante Universitário (RU) encontram hoje 
maior conforto. O serviço de cantina e de caixa, 
que antes eram oferecidos no mesmo espaço em 
que era servida a comida e devolvidas as bandejas, 
foram separados. O contrato com a empresa 
que operava no RU e cantina foi rescindido, em 
decorrência da insatisfação dos usuários. Hoje 
é fornecida uma alimentação mais variada e de 
melhor qualidade. As mesas do restaurante foram 
reformadas, com a retirada do revestimento de 
plástico deteriorado que oferecia riscos de cortes 

aos usuários. O espaço em que as refeições são 
servidas foi pintado e, como parte da reforma 
do telhado de todo o prédio, a cobertura cheia de 
rachaduras foi substituída. Também foi proje-
tada e orçada pela Divisão de Infraestrutura uma 
proteção de vidro a ser instalada entre o espaço 
em que estão as mesas do restaurante e o espaço 
externo.

c) Instalação de Salas Adequadas para Pesquisa e 
Orientação

Quando assumimos a direção do campus, os 
cursos não dispunham de salas exclusivas para 
reuniões, orientação e atendimento aos estu-
dantes. Esses espaços foram preparados e dispo-
nibilizados no terceiro pavimento, equipados com 
mesas, cadeiras, armários, lousas e cortinas.

Outro espaço devolvido à comunidade univer-
sitária foi a Sala de Estudos  (“Aquário”). Após o 
desabamento de uma de suas paredes, ainda antes 
de nossa gestão, a Sala de Estudos foi toda refor-
mada e voltou a funcionar no começo de 2013 com 
a instalação de seis computadores conectados à 
internet para uso livre da comunidade univer-
sitária, quatro salas de reunião e 44 baias para 
estudo individual.

d) Garantia de Espaço para as Entidades Repre-
sentativas dos Segmentos da Comunidade 
Universitária

Nosso respeito pelas entidades representa-
tivas dos estudantes materializou-se também na 
garantia de espaços para seu funcionamento. 

A Atlética mantém sua sala de troféus e de 

A
ce

rv
o 

U
ni

fe
sp

Biblioteca



Relatório de Gestão do Exercício de 2014 | 

6

atendimento ao público no térreo. Dispõe de uma 
sala de reuniões no segundo pavimento.  Também 
foram destinados espaços nos vãos das escadas 
entre os andares para depósito de equipamentos da 
Bateria Pirateria. As atividades promovidas pela 
Atlética, como o Dia das Crianças de 2013 e 2014, a 
participação no Interunifesp, a realização do Inter-
calouros no campus em 2013, também tiveram 
apoio da Diretoria.

O Diretório Acadêmico teve seu espaço trans-
ferido do andar térreo para o terceiro pavimento e 
foram disponibilizados equipamentos necessários ao 
seu funcionamento

Quando assumimos, a EPPEN Jr. vinha pleiteando 
a cessão de uso de espaço no prédio para instalação de 
sua sede, realização de reuniões e desenvolvimento de 
seus trabalhos. A formalização da concessão vinha se 
arrastando desde 2011, com idas e vindas no processo 
administrativo. O problema finalmente foi resolvido 
com a assinatura do Convênio 95/2014, com vigência 
até 2017, e hoje a EPPEN Jr. tem como endereço oficial 
a rua Angélica, n.o 100, sala 36. Faz parte do convênio 
a cessão à entidade estudantil de bens patrimoniais 
como computador, poltronas, mesas e armário. Nesse 
processo ficou estabelecida como obrigação da EPPEN 
Jr. a realização de minicursos, simpósios e palestras. 
Os eventos realizados também foram apoiados com 
disponibilização de uso de salas comuns e trans-

porte de palestrantes. A entidade estudantil superou 
as expectativas, realizando regularmente o EPPEN 
Carreiras, sempre com grande público, entre outras 
ações.

e) Aproveitamento Pleno do Estacionamento por 
Todos os Setores da Comunidade Universitária

Até 2013 o estacionamento era de uso exclu-
sivo de servidores técnico-administrativos (TAEs) 
e docentes. Os estudantes eram obrigados a deixar 
seus veículos na rua, mesmo havendo vagas ociosas 
em nosso pátio. As diretorias acadêmica e adminis-
trativa reuniram-se diversas vezes com a Comissão 
de Infraestrutura até chegarem a uma minuta de 
regulamento que permitisse o uso do espaço do 
estacionamento pelos estudantes, sem prejudicar 
os professores e técnicos-administrativos e, ainda, 
garantindo vagas para os visitantes. O projeto foi 
aprovado pela Congregação do campus e adotado o 
sistema de cartões que, com a colaboração de todos, 
funcionou por quase dois anos sem praticamente 
nenhum problema. A carência de vagas, porém, 
continuava. Graças ao bom relacionamento com a 
Prefeitura Municipal, o terreno da FITO, ao fundo 
de nosso campus, foi cedido e, em setembro de 2014, 
assinado um instrumento de Autorização de Uso 
permitindo sua utilização como estacionamento 
pela comunidade universitária da EPPEN.
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f) Oferta de Transporte entre o Campus e a Estação 
Comandante Sampaio

Uma conquista do campus foi a abertura da 
linha 019, ligando a Estação Comandante Sampaio 
ao Campus Osasco, que entrou em operação em 
setembro de 2013 circulando nos períodos matu-
tino, vespertino e noturno. Em agosto de 2014, 
atendendo a um pedido do Diretório Acadêmico, 
o itinerário da linha 019 foi alterado, passando 
seu ponto final para a Estação Osasco. A partir 
de novembro de 2014, por iniciativa unilateral da 
Companhia Municipal de Transportes de Osasco 
(CMTO), os horários dos turnos matutino e vesper-
tino foram suprimidos, sendo mantidos apenas 
dois horários noturnos de saída do campus para 
a Estação Osasco. A CMTO alegou que não há 
demanda para mais horários. Estamos em nego-
ciação com a prefeitura para que sejam mantidos 
horários noturnos de saída do campus e da Estação 
Osasco e também que o serviço de transporte seja 
pontual e seu itinerário amplamente divulgado.

g) Reforma da Quadra de Esportes/Sinalização
A quadra de esportes foi iluminada para 

permitir seu uso no período noturno. Os vestiá-
rios, que vinham sendo utilizados como depósito 
de materiais, foram liberados e chuveiros foram 
instalados.

Com o crescimento do número de servidores 
e a necessidade de identificação das diferentes 
áreas administrativas e acadêmicas do campus, foi 
providenciada a sinalização de todas as áreas do 
prédio, facilitando a orientação dos usuários.

h) Segurança no Campus
Com relação à segurança, em 2013 conseguimos 

a presença de uma viatura da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) diariamente, no período noturno, na 
esquina da Av. Sport Club Corinthians com a Rua 
Angélica. Essa medida inibiu a ação de delinquentes 
nas imediações do campus. No segundo semestre de 
2014 esse plantão tornou-se esporádico. Em nova 
reunião realizada entre o comandante da GCM, 
Direção do campus e Diretoria da Atlética, foi reno-
vado o compromisso da manutenção do veículo da 
GCM a partir de 23 de fevereiro de 2015.

i) Secretaria Acadêmica
Em fevereiro de 2013, a Secretaria Acadêmica 

de Graduação encontrava-se bastante fragilizada, 
com apenas três TAEs, sem chefia e sem fluxos de 
trabalho definidos. Para sanar esses problemas 
foram executadas diversas ações. A mudança no 
layout do setor, que atendia um solicitante por 
vez no balcão e sem o uso de recurso tecnológico, 
passou a permitir o atendimento simultaneamente 
a cinco solicitantes com o uso do computador. A 
alteração permitiu que todos os servidores possam 
atuar tanto no Sistema Acadêmico (SIIU) como no 
atendimento pessoal ao solicitante.

Também houve modificações no processo de 
trabalho, com o uso do requerimento on-line (por 
meio do software livre GLPI), uso do Google Drive 
para compartilhamento de informações na equipe, 
links de acesso no site do campus para as solicita-
ções, trazendo um avanço significativo no atendi-
mento. Além disso, a implantação das melhorias 
foi sistematizada por meio de um documento 
compartilhado que unificou e consolidou as suges-
tões, críticas, melhorias e o estabelecimento de 
cronogramas no setor.

Em abril de 2013 foi criada a Secretaria de 
Cursos para dar suporte aos cursos de graduação 
e permitir melhor fluxo de trabalho entre a Secre-
taria Acadêmica, as coordenações de curso e a 
Pró-reitoria de Graduação. 

A partir de 2015 começou a funcionar plena-
mente a Central de Estágios, responsável pela 
tramitação, organização e manutenção de toda 
a documentação pertinente, além da articulação 
com os coordenadores de estágio de cada curso e 
comunicação com as empresas.

1.2. Formalização: Regimento, 
       regulamento, normas internas, 
       comunicação

a) Conclusão da Elaboração do Regimento Interno
Em 2013, a precariedade encontrada na área 

de infraestrutura verificava-se também no tocante 
à normatização de nossa vida acadêmica e admi-
nistrativa. O Regimento Interno do campus vinha 
sendo elaborado desde 2011 por uma comissão 
não formalizada por portaria interna. Providen-
ciamos a portaria e a retomada do funcionamento 
da comissão ocorreu em junho de 2014, com a 
incorporação de novos membros. Os trabalhos 
foram concluídos em dezembro do mesmo ano, 
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com a apresentação do Regimento para audiência 
pública em fevereiro de 2015.

b) Elaboração dos Regimentos das Comissões e 
Câmaras

Empenhados em contribuir para o estabeleci-
mento das normas de cada um de nossos órgãos 
colegiados para que a vida institucional tenha 
parâmetros sólidos e que os interesses particu-
lares ou setoriais não se sobreponham ao funcio-
namento democrático e ao interesse coletivo, 
apresentamos a cada um desses órgãos minutas 
de regimentos para serem amplamente debatidas, 
corrigidas, alteradas e aprovadas.

Assim, o regimento da Câmara de Graduação 
foi debatido e aprovado por este órgão colegiado 
em 14/2/2014 e pela Congregação em 07/03/2014.

O mesmo ocorreu com o Regulamento da 
Comissão de Bancas de Concursos para Docentes, 
aprovado pela Congregação em outubro de 2014.

Também foi elaborada, com a contribuição 
da Diretoria Acadêmica, a minuta do Regimento 
Interno da Comissão de Apoio à Biblioteca, 
posteriormente debatida, modificada e aprovada 
pela própria Comissão e pela Congregação em 
09/05/2014.

Sob nossa gestão, foi pautada na Câmara de 
Graduação e na Congregação a elaboração dos 
regimentos dos Núcleos Docentes Estruturantes 
dos cursos, que foram também redigidos pelas 
comissões dos cursos e debatidos e aprovados pela 
Câmara de Graduação e pela Congregação entre os 
meses de novembro de 2013 e janeiro de 2014.

Além da elaboração desses regulamentos, foi 
realizado um intenso esforço para a localização, 
transcrição, aprovação, assinatura e publicização 
de todas as atas da Congregação, da Câmara 
de Graduação e da Comissão de Bancas. Todo o 
empenho teve o objetivo de assegurar que essa 
documentação, de vital importância do ponto 
de vista administrativo, legal e para o desenvol-
vimento das políticas da instituição, esteja em 
ordem e disponível à consulta dos interessados.

Além do esforço coletivo para a formação das 
câmaras de Extensão e Pós-Graduação, também 
foram dados apoio e atenção para a instauração 
da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório 
(CAEP) em nosso campus. O mesmo ocorreu 
com a subcomissão local da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), sendo tomadas as providências, 
portanto, para que o campus conte com todos os 
órgãos necessários ao desenvolvimento de suas 
ações administrativas e acadêmicas nas diversas 
áreas.

c) Constituição das Unidades Acadêmicas (Depar-
tamentos)

Cientes da importância da constituição dos 
departamentos acadêmicos para o funciona-
mento do ensino, pesquisa e extensão na EPPEN, 
promoveu-se debate democrático, abrangente e 
prolongado sobre alternativas de departamen-
talização. Em março de 2013 foi nomeada, por 
Portaria, a Comissão para Elaboração de Proposta 
de Departamentalização Acadêmica da EPPEN, 
com representantes de todos os cursos e dos estu-
dantes. A comissão visitou todos os campi, reuniu-
se várias vezes e apresentou relatório final em 
22/11/2013. O assunto da departamentalização foi 
debatido em duas audiências públicas realizadas 
em 23/01/2014 e em 02/02/2014, como também em 
diversas reuniões da Congregação. Por deliberação 
da Congregação em maio de 2014, os debates, que 
já haviam sido encerrados, foram reabertos e foi 
definido um novo calendário de trabalhos, com 
inscrições de propostas de departamentalização, 
campanha em defesa dessas propostas, audiência 
pública e consulta pública.

A comunidade universitária da EPPEN 
manifestou-se em consulta pública realizada de 
29/09 a 03/10 de 2014 pela departamentalização 
por curso, decisão aprovada pela Congregação do 
campus. Imediatamente foi formada comissão, 
com participação da Direção Acadêmica, que 
elaborou parecer, atendendo à Resolução 76 do 
Consu, confirmando a viabilidade administrativa 
da implementação dos departamentos no campus. 

Todo o processo foi conduzido de forma demo-
crática e transparente, criando-se o ambiente 
adequado e as regras para a solução das divergên-
cias e definição de um resultado construtivo.

d) Formalização das Comissões 
Providências foram tomadas para a formali-

zação de nossas comissões internas. Havia insatis-
fação com a informalidade em que eram mantidos 
os trabalhos de comissões responsáveis por 
tarefas importantes do campus, com reflexo nega-
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tivo na organização institucional e prejuízo para a 
carreira de docentes e TAEs.

 É indispensável lembrar as comissões que 
tiveram suas composições, atribuições e coorde-
nação definidas por portarias internas a partir 
de março de 2013: Comissão para Elaboração de 
Proposta de Departamentalização Acadêmica da 
EPPEN,  Comissão de Horários, Comissão de Elabo-
ração das Normas Regimentais do Campus Osasco, 
Comissão de Apoio à Biblioteca (CAB) e Comissão 
para elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 2016-2020.

e) Implementação do Site da EPPEN
Quando assumimos a Direção Acadêmica, o 

campus não dispunha ainda de um site.  O projeto 
estava em desenvolvimento pela Divisão de Tecno-
logia de Informação, mas faltava articulação com 
as coordenações dos cursos, as divisões, ajustes 
quanto aos conteúdos a serem veiculados, atri-
buição de responsabilidades e definição de fluxos. 
Finalmente, o site entrou no ar em abril de 2013, 
tornando-se um importante canal de comuni-
cação, divulgação e formação de vínculos entre 
os membros da comunidade universitária. Em 
outubro de 2014 o site foi incorporado ao Portal 
da Unifesp, que sofreu profunda reformulação 
por iniciativa da gestão da reitora Soraya Smaili, 
passando por uma padronização visual e de orga-
nização dos conteúdos. Considerando a impor-
tância desse espaço de comunicação, em novembro 
de 2014 foi designado um TAE da área acadêmica 
responsável por sua atualização.

2.   ENSINO

2.1.  Finalização dos projetos 
        pedagógicos dos cursos   
        visando o reconhecimento pelo  
        MEC

Em 2014, quatro dos cursos de graduação do 
Campus Osasco receberam as equipes de avalia-
dores do MEC para o processo de reconhecimento 
dos cursos. Todos foram muito bem avaliados, 
com conceitos 4 ou 5. A Diretoria Acadêmica orga-
nizou uma visita ao Campus da Baixada Santista 
para conhecer o trabalho realizado pelo curso de 

Serviço Social, que fora avaliado pelo MEC com o 
conceito de excelência. Nessa visita foram obtidas 
orientações sobre organização e apresentação da 
documentação, entre outras. 

A Diretoria empenhou-se em providenciar toda 
a documentação institucional necessária, comple-
mentando os documentos organizados pelas coor-
denações dos cursos, além de preparar as insta-
lações físicas indispensáveis para o trabalho das 
comissões, bem como em apresentar a história e 
a estrutura acadêmica da EPPEN a cada equipe de 
avaliadores. Esse foi um passo importante para a 
consolidação da graduação no Campus Osasco.

2.2.  Disciplinas eletivas

Apoiamos a oferta da primeira Unidade Curri-
cular (UC) a ser oferecida na modalidade inter-
campi pela Unifesp: Pensamento Sistêmico e Dinâ-
mica de Negócios. A UC está sendo oferecida pelo 
nosso campus (durante o 1º semestre de 2015) como 
um projeto piloto da universidade. 

                                            Site da EPPEN
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2.3. Desenvolvimento de  
        monitorias e linhas de   
        pesquisa articuladas entre os 
        cursos

Esta gestão apoiou a criação e instalação 
de grupos de pesquisa e acordos de cooperação 
técnica necessários para parcerias em pesquisa e 
extensão.

Foram aprovados e estão em fase de imple-
mentação três Acordos de Cooperação Técnica, 
com as seguintes instituições: 1) Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar; 2) Minis-
tério Público Federal/Procuradoria Regional da 
República da 3ª Região (visando participação na 
rede Academics Stand Against Poverty – Brasil); 3) 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais.

Nos últimos anos a EPPEN vem se dedicando à 
formação de pesquisadores desde a graduação, o 
que se evidencia no crescente número de projetos 
de pesquisa em nível de Iniciação Científica e 
Tecnológica (PIBIC/PIBIT). No período 2012/2013 
foram 18 projetos; entre 2013/2014, 26 projetos 
no período 2014/2015, 30 projetos. Em 2013 
foram orientados 17 projetos do Programa Jovens 
Talentos para a Ciência.

2.4. Valorização do aproveitamento 
        de estudos realizados no   
        Exterior

Em 2013, realizamos atividade com alunos do 
Campus Osasco egressos de mobilidade acadêmica 
no exterior. A presença da assessora de assuntos 
internacionais da Secretaria de Relações Interna-
cionais da Unifesp no evento permitiu o esclare-
cimento de dúvidas e a orientação dos presentes 
sobre os caminhos para a obtenção de oportuni-
dade de mobilidade no exterior buscando valo-
rizar as diferentes experiências entre os alunos do 
campus.

2.5. Estímulo à vida científica e 
       cultural

A vida científica e cultural do campus foi 
fomentada e a EPPEN adquire, cada vez mais, 
as feições de uma instituição de ensino superior 

viva e múltipla. Além das diversas iniciativas de 
docentes, estudantes e TAEs, a Diretoria Acadê-
mica coordenou a organização das Jornadas de 
Debates EPPEN em 2013 e 2014, reunindo convi-
dados externos para discutirem com docentes 
da EPPEN e com o público temas da realidade 
contemporânea. O tema da primeira edição do 
evento foi O Brasil e o Cenário Internacional: 
Crise, Mudanças, Oportunidades – Uma Perspec-
tiva Interdisciplinar. Na segunda edição o assunto 
foi Economia e Política: Cenários do Desenvolvi-
mento Brasileiro – Uma Perspectiva Interdisci-
plinar. Essa iniciativa visou estimular o potencial 
de debate interdisciplinar no campus, fomentando 
outras ações semelhantes.

Foi também realizada a primeira edição da 
Semana Cultural EPPEN em dezembro de 2013, 
com a exposição de fotografias e desenhos, apre-
sentações musicais e de dança, envolvendo profes-
sores, alunos e TAEs. A mostra Passeios do Olhar 
no segundo pavimento é fruto desse evento. 

Em julho de 2014 trouxemos ao campus o 
cineasta José Mariani para debater com o público 
o filme Um sonho intenso, exibido no campus 

Cartazes da I e II Jornada de Debates EPPEN
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em pré-lançamento. O documentário trata dos 
problemas do desenvolvimento econômico brasi-
leiro e o diretor é autor também do documentário 
O longo amanhecer – cinebiografia de Celso Furtado. 

Em 2014 foi criada a revista eletrônica Hades, 
vinculada ao grupo de pesquisa Conflitos Armados, 
Massacres e Genocídios na Era Contemporânea e 
está em fase de implantação o Jornal do Campus.

Em setembro de 2013, o Sistema Integrado de 
Análises Quantitativas, Finanças Computacio-
nais, Ciências Políticas e Estudos Metropolitanos 
(MQuant) foi contemplado no edital CT-Infra da 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com 
financiamento da ordem de R$ 1 milhão para 
a instalação de sua infraestrutura. Para tanto, 
o grupo de docentes envolvidos com o projeto 
contou com todo o apoio do Campus Osasco, 
desde a elaboração e apresentação da proposta 
até os processos envolvidos na compra dos equi-
pamentos. O MQuant tem como objetivo principal 
a inserção e consolidação da EPPEN como refe-
rência na produção de conhecimentos em Ciên-
cias Sociais Aplicadas, desenvolvendo análises 
quantitativas e qualitativas de fenômenos que são 
ao mesmo tempo sociais, econômicos, políticos, 
espaciais, organizacionais e culturais, tendo como 
recorte a região metropolitana de São Paulo.

2.6. Vagas para docentes e técnicos

Em 2015 foi formalizada pactuação entre a 
Reitoria, a Pró-reitoria de Gestão com Pessoas e a 
Direção do Campus Osasco para o cumprimento 
das metas de vagas de TAEs e de docentes previstas 
no Projeto Político-Pedagógico de campus. Serão 
destinadas mais 9 vagas de TAEs, chegando-se a 51 
profissionais e 12 vagas de docentes, de forma que 
os cursos e também o eixo comum terão 17 profes-
sores cada.

3.   PARTICIPAÇÃO 
       INSTITUCIONAL ATIVA

 3.1. Representação nos Conselhos 
        Centrais

Como forma de estimular a maior participação 
de docentes nos conselhos centrais e de socializar 

informações e decisões, iniciamos a prática de 
indicar formalmente, por meio de portarias, repre-
sentantes da Direção Acadêmica em alguns conse-
lhos centrais onde a Direção tem assento nato:

Conselho de Administração 

Prof.a Luciana Onusic

Conselho de Planejamento 

Prof. Flávio Tayra

Conselho de Assuntos Estudantis 

Prof.a Regiane Nitsch Bressan

Conselho de Extensão 

Prof.a Cintia Rejane Möller Araujo

Conselho de Pós-Graduação 

Prof.a Claudia Moraes de Souza

3.2. Participação e atuação efetiva 
       na distribuição do orçamento 
       da Unifesp

O Campus Osasco vem participando desde 
2014 da Comissão de Orçamento Institucional, 
representado pelos servidores Bolívar Godinho 
(professor) e Juliana Mateusa (TAE).

Essa comissão está realizando um importante 
trabalho visando a definição de critérios para 
o rateio do orçamento que vem do MEC entre os 
campi da Unifesp. Nossos representantes têm sido 
importantes para prestar contas à Congregação 
sobre o andamento dos trabalhos e para levar as 
especificidades e propostas do Campus Osasco 
para a comissão.

3.3. Recursos do Plano Plurianual 
       2012-2016

A Direção do campus e a Reitoria promoveram 
ações visando garantir que os recursos constantes 
da Lei 12.593 (Plano Plurianual 2012-2016) para a 
implantação do Campus Osasco fossem incluídas 
na Lei Orçamentária Anual (LOA). Em dezembro 
de 2013 foi lançada, por iniciativa da Reitoria, a 
Frente de Prefeitos pela Consolidação da Unifesp. 
Em junho os prefeitos integrantes da Frente apre-
sentaram a Carta de Prefeitos pela Consolidação da 
Unifesp, apoiando conjuntamente a inclusão de 
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orçamento para as ações estratégicas da univer-
sidade na Lei Orçamentária Anual de 2015. O 
deputado federal Valmir Prascidelli (vice-prefeito 
de Osasco até janeiro de 2015) adotou a inclusão 
dos recursos do Campus Osasco no Plano Pluria-
nual (PPA) e na LOA 2015 como prioridade em seu 
mandato. Temos boas perspectivas de que uma 
primeira parcela desses recursos destinada à 
construção da Unidade Quitaúna venha em 2015 e 
o restante nos anos seguintes, mas isso dependerá 
da mobilização da comunidade universitária e dos 
representantes políticos.

3.4. Participação no I Congresso da 
       UNIFESP

O campus participou do congresso com dois 
representantes, eleitos pelo Conselho Universi-
tário (Consu), para a Comissão Organizadora, com 
a apresentação de duas teses e a eleição de seis 
delegados.

3.5. Colegiado dos TAEs

As direções Acadêmica e Administrativa vêm 
reiterando seu compromisso de reconhecimento 
e apoio à formação do Colegiado dos Técnicos-Ad-
ministrativos em Educação, organismo proposi-
tivo de ações e políticas administrativas. A ideia já 
foi debatida com os servidores, mas está pendente 
de implantação.

4.     PESQUISA: EXPANSÃO DA 
         PÓS-GRADUAÇÃO

A pós-graduação avançou bastante na 
EPPEN, simultaneamente com a implantação 
plena da graduação. O Mestrado Profissional em 
Gestão de Políticas e Organizações Públicas está 
abrindo sua segunda turma de ingressantes e os 
mestrandos da primeira turma se encaminham 
para os exames de qualificação e já vem produ-
zindo artigos científicos. 

Em 2014 foram submetidos à Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES) dois novos programas de mestrado: 
Mestrado Profissional em Governança Atuarial e 
Mestrado Acadêmico em Economia e Desenvolvi-

mento, este último já autorizado para 2015.
 Para dar suporte à pós-graduação, ainda em 

2013, criamos a Secretaria de Pós-Graduação 
no Campus Osasco. Em 2014, iniciou suas ativi-
dades a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa pro 
tempore.

Temos atualmente 14 grupos de pesquisa lide-
rados por professores do campus registrados no 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, eviden-
ciando a importância de contarmos com um 
corpo docente dedicado à docência e à pesquisa 
acadêmica em tempo integral, condição para 
o desenvolvimento, em curto espaço de tempo, 
das bases para a pesquisa científica e a inovação 
tecnológica.

5.    EXTENSÃO: VALORIZAÇÃO E 
        EXPANSÃO

Em 2013 foi aprovado pela Congregação o Regi-
mento da Câmara de Extensão, órgão que começou 
a funcionar em 2014. Funcionam hoje no campus 
10 projetos de extensão, abrangendo diversas áreas 
e oferecendo bolsas para a maioria dos estudantes 
envolvidos. Para dar suporte às atividades do setor, 
foi constituída em 2014 a Secretaria de Extensão.

 Cabe dizer que as atividades de extensão têm 
produzido resultado muito positivo na relação 
com autoridades, movimentos sociais e população 
do município de Osasco, consolidando a implan-
tação da universidade pública na região no que 
ela tem de mais essencial: a promoção de ações 
que contribuam para transformações positivas no 
meio social.

6.    ARTICULAÇÃO REGIONAL 
         MAIS EFETIVA

A relação entre o Campus Osasco e a prefeitura 
avançou muito, graças a iniciativas de diversos 
professores que vêm desenvolvendo projetos de 
extensão e pesquisa voltados a problemas da 
região, em parceria com secretarias e órgãos 
municipais.

A parceria com a Casa do Empreendedor, 
órgão ligado à Secretaria de Indústria, Comércio 
e Abastecimento de Osasco, tem sido profícua. Em 
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maio de 2013 foi promovido evento no auditório 
da EPPEN para apresentação da Casa do Empreen-
dedor aos alunos, visando aproximá-los da prática 
comercial e empresarial. A Casa do Empreendedor 
atua na política de desenvolvimento e inovação do 
município.

Outra frente de trabalho em que a prefeitura 
e o Campus Osasco da Unifesp vêm atuando de 
forma articulada é a da sustentação da candida-
tura do campus para receber o Curso de Direito 
da Unifesp. Primeiro curso público a ser aberto 
na Região Metropolitana de São Paulo desde a 
inauguração da Faculdade de Direito do Largo de 
São Francisco em 1828, a iniciativa reveste-se de 
grande importância para a afirmação da EPPEN 
como polo de referência na área temática de Ciên-
cias Sociais Aplicadas e para o desenvolvimento 
político, social e econômico da região. 

O Campus Osasco começou a marcar presença 
em órgãos locais e regionais, como a Comissão 

Municipal da Verdade, para a qual o seu diretor 
foi nomeado pela Lei Municipal 4650 de 2014, e 
o Fórum de Desenvolvimento Regional, em cujo 
Conselho Diretor o Campus Osasco tem assento. 

7.    CONSTRUÇÃO DO CAMPUS 
        NOVO

Sem dúvida, o projeto de maior envergadura 
desenvolvido em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal de Osasco é o que visa a plena ocupação do 
terreno de Quitaúna. O planejamento, a definição 
do arcabouço jurídico, a mobilização da comu-
nidade universitária e da sociedade local, assim 
como a implementação das ações com esse obje-
tivo concentraram esforços do Campus Osasco, da 
Reitoria e da prefeitura em 2013 e 2014. 

Em março de 2013, realizou-se uma primeira 
reunião com a presença do prefeito, da reitora e 
da Diretoria Acadêmica a fim de definir as dire-
trizes de trabalho. Já em abril formou-se o Grupo 
de Trabalho Interinstitucional que deu início a 
uma série de reuniões, cujo resultado principal 
foi a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, 
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Maquete eletrônica do Anteprojeto do prédio da EPPEN-
Osasco no terreno de Quitaúna

Placa de identificação no terreno em Quitaúna
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instrumento formal contendo as ações conjuntas 
destinadas à ocupação e urbanização do terreno 
de Quitaúna. Os compromissos e o cronograma de 
trabalho então acordados vêm sendo cumpridos, o 
que resultou, até aqui, no levantamento topográ-
fico e planialtimétrico do terreno, terraplenagem, 
realização de Laudo Ambiental, cercamento, cons-
trução de calçada e ciclovia, iluminação e abertura 
da rua parque. Também foi concluída com êxito a 
concorrência pública com a seleção da empresa 
responsável pelo projeto completo para a cons-
trução do primeiro edifício acadêmico-adminis-
trativo da Unidade de Quitaúna. 

É importante destacar que uma das diretrizes 
do projeto de ocupação do terreno prevê a 
construção de uma universidade integrada à 
sociedade local, desempenhando vigorosamente 
seu papel social, além do acadêmico. Nesse 
sentido, dois aspectos iniciais do projeto 
urbanístico atendem a esse objetivo: a abertura da 
alameda-parque, ligando os bairros de Quitaúna 
ao KM 18, atravessando o terreno, e a cessão por 
vinte anos à Prefeitura da gleba em que será cons-
truída a creche e a escola de educação infantil. As 
crianças da comunidade universitária da EPPEN 
também terão vagas nessas unidades escolares.

Além de um projeto urbanístico que não isola 
o espaço físico da universidade de seu entorno, a 
condução de todo o processo vem sendo feita em 
diálogo com a população e seus representantes 
por meio de reuniões e audiências públicas. 
Foram realizadas até agora quatro audiências.

É importante destacar que o projeto 
urbanístico para o terreno de Quitaúna, bem 
como o Plano de Ocupação do Prédio 1, foram 
amplamente discutidos com a comunidade 
universitária e aprovados pela Congregação do 
campus. A Comissão de Infraestrutura ouviu 
todos os setores e segmentos, entidades e cursos, 
resultando em um documento final detalhado 
que contempla todas as demandas. O produto 
desse documento foi o pré-projeto elaborado 
pela Pró-reitoria de Planejamento e está exposto 
no primeiro andar, bem como uma maquete 
provisória.

A Comissão de Moradia do Campus Osasco 
também foi muito bem sucedida na elaboração 
do Termo de Referência para a residência estu-
dantil da EPPEN que oferecerá moradia estu-

dantil confortável para 323 estudantes na área do 
terreno de Quitaúna.

Não deixamos de olhar e planejar também 
nosso futuro. A construção do Plano de Desen-
volvimento Institucional (PDI) para o período de 
2016-2020 mereceu atenção especial. Foi formada 
uma comissão para elaboração do PDI 2016-2020 
no Campus Osasco, a qual realizou consulta a 
todas as áreas administrativas e acadêmicas, 
comissões de curso e câmaras, coletando os dados 
que irão compor o nosso PDI, assim como reali-
zando reuniões e audiência pública para debate 
do documento consolidado, permitindo que toda 
a comunidade do campus participasse da elabo-
ração desse instrumento de planejamento.

8.    ADMINISTRAÇÃO

Podemos dizer que nos últimos dois anos o 
campus passou por uma verdadeira reforma admi-
nistrativa. Em 2013, a administração do campus 
contava com 28 TAEs (15 na área acadêmica e 13 
na área administrativa). Hoje conta com 44 (20 
na primeira e 22 na segunda). Na área acadêmica 
foram criados quatro novos setores: Secretaria de 
Cursos, Secretaria de Pós-graduação, Secretaria de 
Extensão e Central de Estágios. Na área adminis-
trativa, foram criadas três novas divisões: Recursos 
Humanos, Serviços Gerais e Gestão Ambiental. 

A Diretoria Administrativa, ao ser empossada, 
apresentou um Plano de Gestão onde foram elen-
cados 67 objetivos, assumindo, assim, compro-
misso público com uma mudança de rumos na 
administração do campus, abrangendo diversas 
dimensões. Além da consolidação da infraestru-
tura já apresentada no item 1.1., destacamos outras 
realizações.  

8.1. Recursos Humanos 

a) Regularização da Situação de Divisões do 
Campus Osasco

Em fevereiro de 2013, não existia Divisão 
de Recursos Humanos no campus. Tampouco 
a Secretaria de Graduação e a Biblioteca eram 
reconhecidas como tais e, portanto, não tinham 
chefias formalmente estabelecidas. Na Divisão de 
Tecnologia da Informação, a chefia atuava sem a 
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gratificação correspondente. Em estreita parceria 
com a Reitoria, esses problemas foram sanados. 
A principal mudança, certamente, foi a criação 
da Divisão de Recursos Humanos, setor de impor-
tância estratégica em um campus hoje com 111 
servidores (entre docentes e TAEs).

b) Cursos de Capacitação 
No período de abril de 2013 a dezembro de 2014, 

ciente da importância da capacitação das pessoas para 
a eficiência da gestão pública, o campus empenhou-se 
em possibilitar que nossos TAEs realizassem cursos 
de capacitação internos e em escolas de governo, 
avaliando sempre a disponibilidade orçamentária. 
Ao todo foram aprovados 21 cursos de capacitação, 
tais como: Gestão e Fiscalização de Obras de Enge-
nharia e Elaboração de Editais, Termos de Referência 
e Projetos Básicos.  Só não foram aprovados mais 
cursos por falta de recursos para diárias e passagens.

c)  Concursos para Docentes 
As bancas de concursos para docentes, que 

envolvem longo processo de trabalho, foram outro 
item a ganhar destaque nos esforços da gestão para 
completar seu quadro de servidores. Ao todo foram 
realizadas 73 bancas de concursos em 2013 e  2014.

d) Flexibilização da Jornada de Trabalho no 
Campus

Trabalhando em harmonia com a Comissão 

Permanente de 30 horas, constituída pela Portaria 
1.321 de 2014 da Reitoria, apoiamos a adoção do 
regime de 30 horas nos setores que já se confor-
maram aos requisitos legais que são: Secretaria 
Acadêmica, Divisão de T.I., Divisão de Serviços 
Gerais e de Contratos. O compromisso com a 
flexibilização da jornada assumido pela Reitoria e 
pela Direção do Campus, observando a legislação 
e procedendo de forma criteriosa, se mantém e 
outros setores serão incorporados com o tempo.

8.2. Licitações e contratos

Representando trabalho intenso da equipe 
administrativa do Campus Osasco, foram reali-
zadas 31 licitações, totalizando 1.114 itens. São 
exemplos de itens licitados: material bibliográ-
fico nacional e estrangeiro, reforma de fissuras, 
transportes, material de consumo de tecnologia 
da informação, softwares estatísticos (projeto 
MQuant), seguro predial, entre outros. 

Fruto do empenho e do aumento do quantita-
tivo dos servidores no Campus Osasco, conseguiu-
se aumentar em 257% o número de contratos, 
passando de 7, em abril de 2013, para 25, em 
dezembro de 2014. Ao mesmo tempo, reduziu-se 
a dependência de contratos de outros campi (os 
quais passaram de 8 para 5 neste mesmo período).  

A ampliação do número de técnicos e sua capa-
citação permitiu fiscalização mais rigorosa de 

Sala de professores

A
ce

rv
o 

U
ni

fe
sp



Relatório de Gestão do Exercício de 2014 | 

16

empresas que não cumpriram adequadamente as 
cláusulas dos contratos, resultando em 7 processos 
de punição.

8.3. Tecnologia da Informação 

Na área de Tecnologia da Informação as 
realizações foram muitas: implantação de data-
center e sua transferência para o terceiro andar, 
implantação do link de internet de 100 Mbp (RNP), 
expansão da rede de dados e voz para todos os 
andares do prédio, instalação de sistema multi-
mídia (caixas de som, projetor, microfones e mesa 
de som) no auditório e implantação de sistemas 
administrativos internos, permitindo o melhor 
desenvolvimento das atividades do campus. Além 
dessas e outras ações, a Divisão de TI também 
forneceu cursos de capacitação aos servidores 
e apoio técnico diário a todas as divisões e servi-
dores do Campus Osasco. 
 
8.4. Divisão de Gestão Ambiental 

A criação da Divisão de Gestão Ambiental do 
Campus Osasco  permitiu que houvesse, mais ativa-

mente, ações de gestão de uso dos recursos natu-
rais e de resíduos. Assim, a nova divisão elaborou o 
Projeto EPPEN 3 Rs, com foco em 3 eixos: resíduos 
sólidos, água e energia elétrica. Foi organizada a 
coleta seletiva, além da elaboração dos termos de 
referência para a aquisição de diversos itens: cole-
tores que separam o lixo, torneiras econômicas 
e sensores de presença. Além disso, a divisão 
mantem parceria com a equipe do Osasco Recicla 
(programa da prefeitura municipal), para auxiliar 
na organização interna dos resíduos do campus, e 
com a Pró-reitoria de Planejamento, para inserção 
de critérios sustentáveis no projeto da Unidade de 
Quitaúna. Foram organizados eventos voltados a 
sensibilizar e instruir a comunidade do campus 
sobre a sustentabilidade ambiental. 

8.5. Orçamento

É importante destacar que todas essas ações 
foram realizadas com sucesso, apesar de uma 
variação negativa dos recursos de custeio e capital 
destinados ao campus, no primeiro ano da gestão 
(2013). A administração orçamentária, porém, 
tornou-se mais eficiente, o que se evidencia na 

Lateral do prédio
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redução de recursos inscritos em Restos a Pagar no 
final do exercício, conforme mostram o Quadro 2 
e o Quadro 3.  

Em 2014, levando-se em conta os recursos de 
custeio e capital, incluindo os destinados a unidade 
Quitauna, houve aumento do orçamento recebido 
(Quadro 2).

a) Recursos de Projetos
A Diretoria Administrativa também trabalhou 

na licitação, contratação e empenho de recursos de 
projetos. Em 2014 foram R$ 1.367.672,03 captados 
em projetos pelo Campus Osasco (R$ 373.796,40 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB), liberado 
em agosto de 2014, e, R$ 993.875,63 da Finep, por 
meio do Edital CT-Infra, liberado em junho de 
2014). Destes, foram empenhados R$ 918.376,5 (R$ 
147.733,96 UAB e R$ 770.642,54 Finep). 

b) Ações para Redução do Custo em 2014 e 2015 
Com a redução do orçamento para as univer-

sidades federais num contexto de ajuste macroe-
conômico, a universidade implementou diretriz 
de redução de custos em cada campus. Assim, 
para cumprir as diretrizes da Unifesp, a gestão do 
Campus Osasco empreendeu ações para redução 
dos custos, revendo diversos contratos. Com isso, 
alcançou-se redução de R$ 231.014,76 em 2014, e 
redução aprovada de R$ 472.157,16 em 2015. 

RECURSO                   PERÍODO       VALOR TOTAL R$
Custeio + Capital         Abril 2013*         1.729.356,00

Custeio + Capital      Dezembro  2014      0,00

Quadro 3: Campus Osasco – Saldo Inscrito em Restos a Pagar

* Início da gestão da Diretoria Administrativa

Quadro 2: Campus Osasco – Recursos Recebidos e Liquidados

VARIAÇÃO EM  RELAÇÃO 
AO ANO ANTERIOR

RECURSOS 
RECEBIDOS 

Custeio + Capital

Custeio + Capital

Custeio + Capital

ANO

2012 

2013 

2014 

3.747.826,63  

2.466.413,08  

4.226.069,43  

VALOR TOTAL 
R$

-

-34,20%

+71,00%
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