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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA
UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 01.09.2017
No primeiro dia do mês de setembro de 2017, às 10h30, no auditório, localizado no piso térreo do
edifício situado à Rua Angélica 100, Jardim das Flores, em Osasco/SP, realizou-se Reunião
Ordinária da Congregação da EPPEN, campus Osasco da UNIFESP, sob a presidência da Diretora
Acadêmica, Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic e contando com a participação do Vice-Diretor
Acadêmico, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, e da Diretora Administrativa em exercício, Sra.
Haluane Santana de Oliveira. Estiveram presentes, ocupando os assentos das Chefias de
Departamento, os professores: Dr. Ricardo Luiz Pereira Bueno, de Administração; Dr. Danilo Braun
Santos, vice-chefe de Ciências Atuariais; Dra. Nena Geruza Cei, de Ciências Contábeis e a Dra.
Fabiana Rita Dessotti, de Relações Internacionais. Também, os coordenadores dos cursos de
graduação, professores: Dr. Flávio Tayra, de Ciências Econômicas; Dra. Marina Mitiyo Yamamoto,
de Ciências Contábeis; Dra. Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, de Administração; Dr. Daniel
Monteiro Huertas, do Eixo Multidisciplinar, e Dra. Karen Fernandez Costa, de Relações
Internacionais e, ainda, a coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Gestão de
Políticas e Organizações Públicas, Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel; bem como, os
representantes: dos docentes, o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto e a Profa. Dra. Nildes Raimunda
Pitombo Leite; e dos servidores TAEs: Sr. Edmur Machado, Sra. Marlene Rodrigues e Sr. Ricardo
Vieira Bertoldo. Justificaram ausência os professores: Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho e Dr.
Osmany Porto de Oliveira, por estarem impossibilitados e o Dr. Marcelo Soares de Carvalho, por
imprevisto ocorrido quando já se encontrava a caminho. E, por fim, a Sra. Juliana Mateusa Meira
Cruz, por licença médica. A Profa. Luciana inaugurou os trabalhos exatamente às 11 horas
cumprimentando os presentes e, antes de dar conta das notícias, consultou os conselheiros sobre a
inclusão de um item na pauta que, inadvertidamente, fora deixado de fora, mas, já estava preparado
desde a última sessão da Câmara de Graduação. Não havendo qualquer objeção, os membros
foram unânimes em incluir como primeiro ponto a solicitação do órgão acadêmico e, assim, os
demais temas seriam postergados respectivamente. A presidente, então, iniciou
os
I N F O R M E S, tratando, primeiramente, dos Informes da Diretoria Acadêmica:
▪ MEC - Comitiva de avaliação do curso de Ciências Atuariais – A Profa. Luciana
compartilhou que a visita dos avaliadores encerrava um processo longo e dificultoso que muitos
deveriam ainda se recordar, lembrando os contratempos para aprovação do PPC e do quadro enxuto
de docentes daquele que era o mais novo curso de graduação do campus Osasco. Ela agradeceu
àqueles que se empenharam para que o reconhecimento do curso acontecesse de forma satisfatória.
Citou os departamentos que uniram esforços para estarem presentes quando da visita, mencionando
os docentes do Eixo Multidisciplinar e todos os componentes do NDE. Não se esqueceu de que todos
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os servidores do campus, direta ou indiretamente, tinham participado da construção do curso,
independente dos resultados que, aparentemente, seriam muito positivos, a considerar as impressões
registradas pela comitiva. Destacou o empenho dos TAEs que, já mais experientes na recepção desse
tipo de delegação, fora muito elogiada pelos representantes do MEC. Ela também sublinhou a
participação dos componentes da CPA local que compareceram para a reunião, assim como os
estudantes daquele curso. O Prof. Julio aproveitou para agradecer os professores que colaboraram
com a construção do PPC elaborando pareceres que enriqueceram o documento, nomeando as
Professoras Heloísa e Luciana Onusic, bem como o Prof. Murilo. O vice-diretor completou
enaltecendo o apoio e inestimável colaboração da ProGrad. Retomando a palavra, a presidente falou
sobre a dificuldade de citar todos os envolvidos e cada parcela de colaboração e, então, concedeu voz
ao vice-chefe do Departamento de Ciências Atuariais que, prontamente, agradeceu à Congregação
pela decisiva autorização, deliberada na reunião anterior, para a compra de todos os livros da
bibliografia do curso, revertendo o empenho de valores inicialmente proposto e, também, enalteceu o
comprometimento da Diretoria Acadêmica. Igualmente, o Prof. Danilo lembrou as dificuldades do
curso que acabava de preencher os postos de docentes, apesar de ter de compartilhar a notícia que um
professor recém-empossado já tinha pedido exoneração por motivação pessoal. Encerrou
compartilhando a expectativa pela aferição de boa nota e comemorando a robustez que o curso ora
atingia, inclusive, com a chegada de novos professores para completar o quadro docente que,
também, era objeto do informe seguinte e para cujo comentário ela contaria com auxílio da arquiteta:
▪ ESPAÇO FÍSICO - Salas de Professores e dos Departamentos - A Sra. Haluane justificou que,
apesar de designada desde o ano anterior e de as divisórias necessárias já estarem disponíveis, o
atraso na entrega da sala 316 para os departamentos era decorrente de problemas de certificação na
licitação dos cabos de energia elétrica e disjuntores. Estimou que a renovação da licitação pudesse
acontecer em setembro e, não havendo mais obstáculos inesperados, os serviços poderiam ser
realizados em outubro. Comemorou que, além das salas dos departamentos que estavam na iminência
de serem entregues, também havia a perspectiva de inauguração de mais doze postos de trabalho para
professores. Nesse último caso, a Congregação deveria apreciar a proposta de remanejamento do
pessoal da manutenção para outro espaço, liberando, assim, a nova sala para instalação dos docentes.
A Profa. Luciana completou que, em razão desse pequeno atraso, alguns professores já participavam
da política de revezamento de postos de trabalho, tendo ela própria liberado a sua mesa na sala 312.
Nesse momento, o Prof. Bueno adentra o recinto e se junta ao grupo e a presidente segue noticiando:
▪ ELEIÇÕES - Órgãos colegiados - Destacou a importância da participação de todos os setores,
docentes, discentes e TAEs, nas decisões da instituição, se comprometendo a intensificar a divulgação.
Então, a presidente confirmou não haver outros informes da Diretoria Administrativa ou dos
servidores TAEs, e consultou os demais conselheiros. Mediante pedido, a Profa. Luciana franqueou a
palavra à Profa. Marina Yamamoto para compartilhar convite do curso de Ciências Contábeis:
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▪ II EnCONT - A coordenadora noticiou que entre os dias 18 e 22 de setembro aconteceria evento
de contabilidade que, apesar de temático, seria aberto a toda a comunidade acadêmica. Explicou que
a escolha daquele período no mês seguinte se dava em razão do dia do Contador, comemorado em 21
de setembro. A Profa. Nena, chefe do Departamento de Contabilidade, aproveitou para solicitar
que seus pares estimulassem a participação de seus alunos, bem como para convidar todos os demais.
▪ CORTES na EDUCAÇÃO - O Prof. Julio pediu a palavra para informe não oficial.
Compartilhou que acabara de ouvir notícia no rádio sobre potencial corte de 18% no orçamento da
união destinado à educação. O vice-diretor se preocupou com a informação que, sendo confirmada,
requereria extrema atenção das instituições de ensino. O Prof. Bueno também solicitou a palavra para:
▪ NOMEAÇÃO de DOCENTE - Disciplina Administração de Marketing - O chefe do
Departamento de Administração comemorou a chegada da docente que encerraria o longo período
em que 240 alunos tinham permanecido sem aulas. Ele agradeceu à Diretoria Acadêmica pelo apoio
e celeridade na tramitação do processo e anunciou que o exercício do professor substituto era iminente.
A Profa. Luciana complementou que a sua solicitação para a Magnífica Reitora de aprovação Ad
Referendum, antes do CONSU de setembro, tinha contemplado não somente aquele caso de
Administração, mas, igualmente, todos os aprovados em concursos recentes de outros departamentos.
Externou alívio por as portarias de posse dos docentes recém-concursados terem sido publicadas no
Diário Oficial já nos dias 23, 29 e 30 de agosto, antecedendo essa peça orçamentária que
pressupunha corte na verba para educação, conforme noticiado pelo vice-diretor minutos antes. A
Profa. Nena corroborou os agradecimentos pelo empenho da Diretoria Acadêmica, considerando que
as nomeações citadas favorecem outros cursos e, principalmente, os alunos dos primeiros termos que
estavam sem aquela disciplina que sequer podia ser cancelada. A Profa. Luciana finalizou solicitando
que os alunos fossem informados com antecedência, a respeito das novas datas de início da
respectiva aula e dos demais arranjos do calendário, e prosseguiu acrescentando outras informações:
▪ SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA - Lembrou que ainda acontecia naquela
semana o evento organizado pelos estudantes do curso de Administração, oferecendo palestras
interessantes para todos setores da Eppen que se interlaçam. Ela ratificou o pedido feito pela
colega para incentivo dos demais cursos, especialmente considerando que o horário intermediário
da programação facilita a presença dos alunos tanto do período integral quanto do noturno.
▪ SEMANA DE ECONOMIA - A Profa. Luciana também recordou que, em breve, seria a vez da
semana de economia. O Prof. Julio informou que o cronograma final ainda não estava disponível,
mas, prometeu que em breve seria amplamente divulgado pelo centro acadêmico responsável e pelos
docentes da área. A presidente lembrou que as Sras. Ana Paula Nascimento e Tatiana Travassos eram
responsáveis por noticiar tais eventos nos canais de comunicação disponíveis, como website e mídias
sociais, portanto, deveriam ser procuradas pelos organizadores desses eventos e em outras situações.
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▪ PLANO DIRETOR - A Profa. Luciana comunicou que a Prefeitura de Osasco tinha solicitado
espaço da Eppen para realizar uma audiência pública para apresentar o Plano Diretor da atual gestão.
Explanou que a universidade não faz distinção entre partidos políticos e reconfirma o diálogo e a
parceria com a administração municipal eleita. Ela comentou que a data prevista era o dia 03 de
outubro quando, então, no auditório, seriam discutidos temas como mobilidade e segurança, entre
outros. Conclamou a participação de todos os setores na discussão que envolve a universidade, de
forma a usufruir o espaço oferecido pela prefeitura, apresentando as demandas mais prementes.
▪ CÂMARA DE EXTENSÃO - A Profa. Fabiana aproveitou a fala dos colegas que anunciaram os
eventos IIEnCont, Semana de Economia e, até mesmo, Audiência Pública sobre o Plano Diretor, para
solicitar que fossem cadastrados no sistema de Extensão, a exemplo do que havia sido feito pelos
organizadores da Semana de Administração. Ela destacou a importância de se quantificar essas
atividades de extensão e assegurou que o sistema estava bastante simplificado, não oferecendo
qualquer dificuldade para os interessados no cadastro. Ainda, certificou que tanto ela, enquanto
coordenadora, quanto a secretária da Câmara de Extensão, Sra. Patrícia Grechi, se colocavam à
disposição para auxiliar aqueles que quisessem registrar eventos. Finalizou sublinhando a
necessidade de se ter um docente ou um TAE ligado às tais atividades quando organizadas por alunos.
Então, o Prof. Murilo pediu voz para acrescentar que a disciplina de Compreensão da Realidade
Brasileira II conta com dois grupos de aproximadamente oito componentes cada - dos cursos de
graduação em Administração e em Relações Internacionais – que acompanham o Plano Diretor. Ele
explicou que esses grupos participavam das audiências públicas e de reuniões com o Sr. Bruno
Mancini da Secretaria de Planejamento e Gestão e com dois representantes da Secretaria da
Habitação que coordenam o Plano Diretor, com vistas à apresentação de relatório final sobre a
construção do documento que, além de ser trabalho para a matéria da graduação, é também projeto
de extensão. Ele explicou que o instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão
urbana dos municípios deve ser renovado a cada dez anos por exigência do Ministério Público e é
esse momento que está acontecendo e de que trata a prefeitura. Enfatizou se tratar de ação
institucional e não político-partidária. Findos os informativos e a rodada de esclarecimentos, a Profa.
Luciana iniciou a ORDEM DO DIA convidando a Profa. Marina para tratar do ponto acrescentado:
(1) CÂMARA DE GRADUAÇÃO - A Profa. Marina usou a palavra para agradecer brevemente a
escolha e a confiança em seu nome. A Profa. Karen, eleita vice-presidente, fez o mesmo, desejando
que os dois anos que se iniciavam fossem produtivos e dizendo esperar ter a devida sensatez para a
condução dos trabalhos. A Profa. Luciana elogiou as professoras por aceitarem tal desafio e o Prof.
Murilo parabenizou as colegas e saudou o compartilhamento das posições de coordenação dos órgãos
colegiados do campus Osasco, o que, em sua opinião, confere segurança a toda a comunidade
acadêmica que vai trilhar o mesmo caminho. Após consultar os membros que, em regime de
votação, unanimemente homologaram os nomes da Profa. Dra. Marina Mitiyo Yamamoto e
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Profa. Dra. Karen Fernandez Costa, respectivamente como presidente e vice-presidente da
Câmara de Graduação da Eppen, a presidente desejou boa sorte na gestão e passou para o ponto:
(2) CONVÊNIOS DE ESTÁGIOS - Como de costume, foram projetados para os presentes
os documentos referentes à aprovação Ad Referendum procedida pela Diretora Acadêmica para os
convênios com as empresas: ▪ Liga Nacional de Basquete; ▪ MBS Value Partners Serviços e
Participações Ltda.; ▪
Ifood Agência de Restaurante Online S/A;
▪ Fundação de
Desenvolvimento e Pesquisa do Agronegócio, e
▪ Standard & Poor’s Ratings do Brasil
Ltda, que foram homologados por unanimidade dos votos. Encerrado esse item, a Profa.
Luciana convidou o Chefe do Departamento Multidisciplinar para apresentar o ponto subsequente:
(3) CONCURSO - Área: Formação Científica, Subárea: Métodos Quantitativos - O Prof.
Mauri explicou que o pedido era para reabertura do certame que não havia aprovado nenhum
candidato em sua primeira edição. Ele relembrou que esse tinha sido alvo de recurso de um candidato
insatisfeito com as notas aferidas individualmente pelos membros da banca examinadora, sob a
alegação de que os membros externos eram mais indicados para avaliar os temas das provas. Relatou
que os organizadores do concurso estavam muito seguros de suas convicções e a resposta ao recurso
fora acatada sem outros desdobramentos. Assim, o professor justificou a demora daquele processo
que, mesmo sem qualquer entrave, já é suficientemente burocrático. Discorreu sobre os tópicos
englobados no exame, citando estatística, matemática e matemática aplicada. Mencionou alteração
na tabela de pontuação atribuindo maior coeficiente à “docência em graduação” e, respectivamente,
diminuindo o escore no item “experiência em gestão”. Comunicou que à produção acadêmica foi
conferido peso similar aos outros concursos e com o qual é esperado atrair e aprovar bom candidato,
seja experiente ou com doutoramento recente. Encerrou dizendo que as inscrições ficariam abertas
por 30 dias. O coordenador do Eixo Multidisciplinar também quis testemunhar a importância desse
concurso cuja disciplina é imprescindível para equilibrar a grade da graduação. O Prof. Huertas
reforçou que o perfil desejado é o de Matemático ou Estatístico, caso contrário, o minucioso trabalho
realizado pela Comissão de Horários será desperdiçado. O Prof. Julio, por sua vez, declarou que a
Comissão de Bancas, cuja reunião precedera a corrente sessão, se dedicou à transferência da
pontuação atribuída para Cargos de Chefia para Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso. Os
conselheiros estudaram a planilha que era simultaneamente projetada e o Prof. Danilo sugeriu
alteração do enunciado do campo referente a “Projetos”, ele apontou como conflitante ser
mencionado “Projetos Financiados ou não” em uma linha e logo abaixo, ainda no mesmo campo,
estar grafado apenas “Projetos Financiados”. O Prof. Mauri disse não ser possível alterar enunciados
daquele quadro, explicando que aos departamentos cabia apenas a atribuição de pontos. Já o
Prof. Murilo entendia prevalecer a ideia mais ampla constante do título. Os membros
unanimemente concordaram que a Congregação sugerisse à Pró-Reitoria de Gestão com
Pessoas, responsável pela elaboração da documentação utilizada nos concursos públicos para
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contratação de docentes, adequação da redação do quadro de pontuação de modo a
eliminar incoerências. E, ainda, em regime de votação, os conselheiros aprovaram por
unanimidade a reabertura do concurso público da área de Formação Científica, subárea
Métodos Quantitativos. Esgotado esse assunto, a Profa. Luciana fez circular entre os
conselheiros o volume único do processo 001135/2017-11 referente ao pedido de
redistribuição protocolado pela Profa. Ms. Graciela Dias Coelho Jones, que passou a ser o
último item da ordem do dia. E, então, concedeu a palavra a chefe do Departamento de
Ciências Contábeis, que fora quem havia requisitado a inclusão desse item na pauta:
(4) REDISTRIBUIÇÃO - Aprovação do pedido de redistribuição de docente para vaga 09229
do curso de Ciências Contábeis - A Profa. Nena explicou que o curso tem uma vaga ociosa desde
o ano de 2014 quando um docente aprovado em concurso estivera em exercício por apenas 15 dias e
tinha pedido exoneração. Ela explicou que a vaga era de Contabilidade Financeira cujo concurso
tinha sido repetido sem sucesso. Então, o pedido de redistribuição de docente com formação nessa
área técnica tinha se destacado dentre outras solicitações que não se encaixavam no perfil vago. A
chefa do departamento assinalou que a graduação da solicitante em instituição diversa quebraria a
característica hegemônica que o curso vinha adquirindo com o quadro formado por muitos egressos
da USP e, defendeu que, apesar de a candidata ainda estar por concluir o doutoramento, o
departamento aprecia docentes que formam já estando na casa, citando como exemplo o Prof. João
Vinícius, que ingressara com o título de mestre e já concluíra o doutorado na USP e o Prof. Sandro
Braz, que cursa doutorado também no Mackenzie. Destacou a formação em Administração
Financeira no Mackenzie da docente que atualmente é lotada na Universidade Federal de Uberlândia
e chamou à atenção para o parecer circunstanciado emitido pela coordenadora do curso de Ciências
Contábeis, declarando que a experiência da Profa. Graciela seria útil. Salientou a iminente defesa de
tese de doutorado e adequação do seu perfil de conhecedora de Contabilidade Financeira necessário
para o curso e difícil de ser encontrado até mesmo na USP. A Profa. Nena citou que um dos
candidatos teria oferecido experiência em epistemologia da ciência, no entanto, a Profa. Graciela
apresenta conhecimento na área em que a grade do curso é mais carente. O Prof. Mauri compartilhou
que o CONSU tem discutido as distintas formas de ingresso na universidade e os conselheiros têm se
mostrado abertos aos métodos menos prestigiados até então. O professor comentou que fora formada
uma comissão para avaliar os vários pedidos de remoção e redistribuição. O Prof. Julio também
dividiu com os membros a sua experiência em uma dessas comissões que analisou o pedido de um
docente, analisando detalhes do currículo e realizando exaustiva entrevista, além de outros estágios
dentro do próprio CONSU pelos quais o postulante tem de se submeter. A Profa. Nena argumentou
que o processo da Profa. Graciela tinha vindo da Reitoria, ao que o Prof. Mauri esclareceu ser
simplesmente exigência do trâmite e não deveria ser entendido como recomendação. A Profa.
Luciana, por sua vez, disse não saber em detalhes quais instâncias apreciariam um mesmo pedido
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depois de aprovado e despachado pela Congregação Eppen. A Profa. Nildes relatou que a referida
postulante já tinha estado no campus Osasco e utilizado o computador da mesa do Prof. Sandro. A
professora relatou seu desconforto ao chegar à sala - que ela compartilha com o Prof. Sandro e outros
dez colegas – e se deparar com uma pessoa desconhecida que trabalhou sozinha no local por dois
dias consecutivos e por longos períodos. A Profa. Nildes testemunhou que ela própria tinha estado na
sala das 18 às 22 horas recebendo alunos enquanto a candidata permanecia no mesmo recinto como
se fosse da casa. A Profa. Marina esclareceu que a Profa. Graciela tinha comparecido ao campus para
a entrevista. Porém, defendeu que o fato de ela se sentar à mesa do Prof. Sandro era uma situação
alheia ao processo de redistribuição, visto que ambos eram colegas no Mackenzie e, portanto, em sua
opinião, tratava-se de um mal entendido pelo qual ela apresentou desculpas. A presidente, então,
interveio para retomar com os membros o tema que já tinha sido abordado como informe no início da
sessão. Ela enfatizou que a falta de espaço vinha se intensificando com a chegada de novos docentes
e aventou a possibilidade de rearranjar as salas para compartilhamento dos postos de trabalho e,
sendo necessário, regras de convivência poderiam ser pensadas. O Prof. Mauri retomou a palavra
para comentar que as redistribuições eram concluídas à base de troca de vagas e a Profa. Nena
esclareceu que a vaga estava ociosa desde que um professor tinha sido nomeado e quinze dias após
entrar em exercício tinha pedido exoneração. A Profa Luciana completou que o código daquela vaga
estava mencionado no processo, mas, alertou que o CONSU poderia solicitar as datas das reuniões de
aprovação daquele tema no âmbito do Departamento e do curso de Ciências Contábeis que não
estavam citadas na documentação apresentada. A Profa. Marina respondeu que pretendia fornecer as
respectivas atas. Colocado em votação, o pedido de redistribuição da Profa. Ms. Graciela Dias
Coelho Jones, para ocupar o código de vaga 09229 do curso de Ciências Contábeis foi aprovado
por maioria dos votos. E, a Profa. Luciana sentenciou que a Diretoria Acadêmica verificaria os
trâmites seguintes para que o pedido chegasse à pauta do ConPessoas e culminando com a
análise do CONSU e ratificou que as atas das reuniões que aprovaram a candidata no âmbito
do Departamento de Ciências Contábeis e seu respectivo curso deveriam ser apensadas
processo 001135/2017-11. Por fim, retomando o EXPEDIENTE que havia sido ultrapassado, a
presidente consultou os membros sobre a ata que era simultaneamente projetada para todos os
presentes. Após apreciação e solicitação de retirada dos nomes da Profa. Fabiana e do Prof. Mauri,
que foi prontamente acatada, não houve mais qualquer objeção ao documento apresentado e, assim, a
ata da reunião do dia 04 de agosto de 2017 foi unanimemente aprovada. Às 12h03min a
presidente comemorou que todos os itens tinham sido vencidos e os trabalhos foram encerrados. Eu,
Maristela Bencici Feldman, lavrei esta ata.
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