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Dica de Rolê: 
Cada edição 
uma dica de 

 rolê diferente. 

Entrevista 
com os 

Diretores 
Acadêmicos 

Diversão 

 FOFOCAS      
HISTÓRICAS  

PAUTAS DO MÊS

Diário do Pirata - Novembro. 
Nessa edição você vai encontrar muito conteúdo sobre o Campus novo, 
porque é isso que o povo quer saber e a gente vai contar. Tem entrevista com 
a Luciana Onusic, a Diretora Acadêmica da EPPEN, lá você vai conhecer um 
pouco mais sobre quem esteve por trás de tudo nos últimos 8 anos e um 
pouco sobre as dificuldades do andamento da obra do Campus novo. Tem 
também uma coluna sobre que ta rolando na obra de Quitaúna pra matar a 
curiosidade, com direito a fotos do querido!! Se não ficou claro ainda, vamos 
falar muito sobre o Campus novo!!  

Em homenagem a semana da consciência negra, fizemos uma matéria incrível 
para refletirmos sobre pertencimento, essa edição tá completíssima contando 
também com uma entrevista com o pessoal do NAE pra informar todo mundo 
sobre tudo que eles tem a oferecer.  

E para finalizar com chave de ouro temos as nossas colunas de sempre, fofoca 
histórica, dica de rolê, bibliotecando e os nossos memes pra alegrar esse 
coração de estudante desesperado com o fim do semestre. 
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CURSO DA VEZ 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Direção Acadêmica: 
Fala: Luciana Onusic. 

Entrevistamos a professora doutora Luciana Onusic 
professora e Diretora Acadêmica da EPPEN, para 
comentar um pouco sobre  pautas importantes, como o 
campus novo, pandemia, futuro, ensino híbrido e  etc.  

1. Quais foram os principais desafios que você 
encontrou na sua gestão? 

O principal desafio, sem dúvida alguma, foi a constante e 
progressiva diminuição de recursos, tanto de custeio 
quanto de capital, estabelecidas nas leis orçamentárias 
anuais de 2015 para os dias atuais. Como se costuma dizer: 
“sem recursos, qualquer plano se transforma em peça de 
ficção”. Não foi isso que ocorreu, obviamente, nosso plano 
de gestão, no entanto, teve de ser revisto constantemente, 
procurando definir e atender as prioridades, que estiveram 
quase sempre voltadas à manutenção da qualidade do 
ensino e o acesso e a permanência estudantil, 
principalmente da parcela estudantil mais vulnerável. 

A constância na redução dos recursos orçamentários 
também implicou a quase paralisação do processo de 
constituição definitiva do campus. O campus Osasco 
consolidou-se no período correspondente à nossa gestão, 
mas o seu crescimento foi interrompido. Ainda temos 
poucos docentes e técnicos relativo às necessidades de um 
campus que pretende aprofundar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.  

A obra do campus novo sofreu sucessivos ajustes em seu 
cronograma e, com isso, adiamentos em sua finalização. 
Continuamos trabalhando em um prédio provisório, cedido 
pela Prefeitura de Osasco, que possui condições 
satisfatórias, mas é muito limitado do ponto de vista do 
espaço para as nossas necessidades. Isso dificultou, e 
muito, as possibilidades de expansão e de maiores relações 
com a comunidade extra-acadêmica, como as empresas, as 
organizações sociais e do terceiro setor e, de certa forma, 
até mesmo com o poder público municipal. 

2. Como foi o processo de transição do ensino 
presencial para o remoto durante a pandemia?  

Como toda transição, ela foi descontínua, pois existe 
sempre o confronto do que é idealizado, planejado com o 
real. Embora os planos tenham a realidade como ponto de 
partida, nenhum dos planos ajusta-se automaticamente à 
realidade sobre a qual pretende atuar.  

Ainda mais, uma situação como a transição para o trabalho 
remoto no decorrer da pandemia, pois esse processo foi 
marcado por muitas incertezas. A primeira delas 
relacionou-se ao tempo do afastamento. Inicialmente 
imaginávamos um mês de distanciamento, o que não 
levaria à necessidade de grandes alterações na rotina 

estabelecida. No máximo, uma reorganização, pequena, do 
calendário. 

À medida que se aumentava a certeza de que o 
afastamento seria por longo prazo, ampliaram-se as 
medidas de ajuste. Esse processo passou por uma 
reformulação emergencial das práticas administrativas, 
muitos processos, ainda manuais, tiveram de ser 
rapidamente convertidos às plataformas digitais e as 
formas de contato com os diferentes setores e servidores 
também tiveram de ser reorganizadas.  

Posteriormente, passou-se à reformulação total dos 
calendários acadêmicos, com discussões em todas as 
instâncias para se definir a formula menos danosa para o 
ensino. Atuando-se, também, na reorganização de 
recursos, que eram bastante escassos, para evitar que 
estudantes vulneráveis ficassem sem acesso às aulas que 
passaram a funcionar em regime de Atividades 
Domiciliares de Emergência (ADEs). Nesses dois últimos 
casos, além de o processo ter sido coletivo, com a 
mobilização de toda a Universidade, contamos com a 
importante participação da Câmara de Graduação do 
campus Osasco e das Pró-Reitorias de Graduação e 
Assuntos Estudantis. 

3. Sabemos que o projeto de construção do campus 
novo é uma das grandes problemáticas para a Diretoria 
da EPPEN. Visto isso, quais são as grandes barreiras 
que essa construção encontra/encontrou? são suas 
expectativas para a próxima gestão?  

A conclusão do novo prédio, no novo campus, conhecido 
por campus Quitaúna, foi um objetivo fundamental da 
nossa gestão, a ponto de batizarmos essa meta como a 
síntese de nossa proposta nos processos de consulta 
eleitoral para a direção do campus, em 2015 e 2019. É 
sempre importante reafirmar que o novo campus 
superaria, com o superará em breve, uma série de 
estrangulamentos aos quais nos encontramos submetidos: 
número de turmas à noite nos dias de semana; pouco 
espaço para atividades de extensão e cultura; certo 
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desconforto térmico e acústico; inexistência de espaço 
específico para o restaurante universitário; pequeno espaço 
para utilização e para o acervo da biblioteca; e necessidade 
de espaços específicos para orientações e para laboratórios 
de pesquisa mais amplos. 

Entretanto, apesar dessa prioridade, a construção enfrentou 
ao longo do período uma importante redução e, até mesmo, 
suspensão, do envio de recursos. Isso deveu-se às mudanças 
políticas ocorridas a partir de 2016, quando a obra foi 
autorizada. 

É importante ressaltar que a obra só não foi paralisada 
devido à forte mobilização do campus e da Universidade 
que conseguiram articular, a partir, principalmente, de 2019, 
o envio de verbas parlamentares e da bancada paulista na 
Câmara dos Deputados, no momento em que as verbas 
oriundas do MEC se tornaram muito, se não totalmente, 
escassas. Isso impôs um modo de articulação política que 
permitiu a continuidade da obra, mas em ritmo lento diante 
das necessidades.  

Houve, também, a procura de fontes alternativas de 
recursos. Neste caso, a mais bem sucedida, embora não 
tenha sido a única, foi a assinatura de convênio com o 
Fundo de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça, que está 
permitindo a construção da parte do novo prédio onde se 
localizarão o Centro de Estudos de Ordem Econômica e a 
Biblioteca. 

“ O principal desafio, sem 
dúvida alguma, foi a constante 

e progressiva diminuição de 
recursos…” 

4. Conhecemos sua incrível trajetória de professora 
e diretora do campus Unifesp Osasco, mas conte-
nos mais sobre o que vc mais se orgulha, do que 
mais se arrepende e  o que gostaria de fazer se 
tivesse mais tempo na Diretoria? 

O maior orgulho foi ter conseguido tocar, sem muitas 
perdas, o campus e a EPPEN em uma conjuntura nacional 
adversa, com muita instabilidade política, na qual as 
Universidades Públicas deixaram de ser prioridade 
governamental e na qual tivemos uma crise sanitária e 
humanitária sem precedentes. Ter, nessas condições e nesse 
contexto, colaborado para tornar a gestão democrática e o 
republicanismo valores bastante estabelecidos no cotidiano 
do campus. Temos um campus com mais um curso de 
graduação, mais técnicos e professores do que quando 
assumimos e buscamos atender, dentro do que foi possível, 
as demandas das diversas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão. Somos vistos como uma Universidade de 
excelência, nossos estudantes têm muitas oportunidades de 

estágios, trabalhos ou áreas de pesquisas. Isso nos 
orgulha muito. 

O maior arrependimento, ainda não sei. Talvez existam 
alguns, não muitos, mas ainda não deu tempo para 
maturar e avaliar com isenção a prática da direção 
nesses quase oito anos. Daqui a um tempo terei 
condições de responder melhor a essa questão. 

O que gostaria de fazer seria organizar o processo de 
transferência para o novo campus, pois ele corresponde 
à conquista de condições de infraestrutura muito 
maiores e melhores para o desenvolvimento do 
trabalho acadêmico da EPPEN, campus Osasco. 

E não poderia deixar de falar aqui sobre a importância 
de ter uma boa parceria na direção acadêmica. O 
professor Julio Cesar Zorzenon Costa sempre atuante e 
presente nestas duas gestões do Campus, o que foi e é 
motivo de grande conforto para mim. Essa parceria nos 
possibilitou pensar, refletir e atuar nas adversidades 
impostas na busca de soluções.  

5. Quais são suas expectativas para a próxima 
gestão?  

As expectativas são otimistas. Primeiro, porque ela vai 
encontrar, conforme tudo indica, um ambiente 
institucional muito mais favorável à educação pública, 
em geral, e às Universidades, em particular. Também 
porque a comunidade do campus da EPPEN é muito 
colaborativa. Embora todos saibam quais são seus 
interesses e lutem por eles, os diferentes segmentos 
não possuem visão de antagonismo entre eles, sabem 
que, apesar de perspectivas diferentes e de possíveis 
divergências, a Universidade Pública é uma instituição 
estratégica para o alcance de uma sociedade mais justa 
e soberana. E, ainda, porque as chapas que se 
apresentaram à consulta eleitoral são formadas por 
docentes experientes, comprometidos(as) e que sempre 
atuaram em prol do campus Osasco e da UNIFESP, 
embora, sempre importante ressaltar, possam 
representar, e é bom que representem, projetos 
distintos. 
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BIBLIOTECANDO - MEMES 30 DE NOVEMBRO DE 2022

Mais uma edição para mostrar que a biblioteca não é só pegar livro 
não, eles entregam mais do que uns chefes do executivo por ai!!!

MEMES de 
UNIVERSITARIOS

PRIMEIRO SEMESTRE  ÚLTIMO SEMESTRE  

A BIBLIOTECANDO
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FOFOCAS HISTÓRICAS - DICA DE ROLE  30 DE NOVEMBRO DE 2022

FOFOCAS HISTÓRICAS

E, no fofocas históricas de hoje... 

Que Cleópatra era inteligentíssima nós não temos 

dúvida. Com um intelecto de milhões, a gata mandava 

bem em matemática, história, dentre outras matérias, e 

ainda falava vários idiomas.  

Mas vamos concordar que ela também tinha alguns 

hábitos, digamos" intrigantes", como tomar banho de 

leite de burra pra ficar mais bonita, acreditam?! Porém, 

não podemos negar que ela era também extremamente 

autêntica, uma prova disso é que para conquistar Julio 

César ela se enrolou em um tapete. Cê não entendeu 

nada, né? Pera que vou te explicar:  Num belo dia, 

Cleópatra marcou um date com Júlio para conhecê-lo 

melhor, contudo, ela não apareceu, apenas lhe enviou 

um tapete de presente, mas o que o boy não esperava ao 

desenrolar o tapete era que ela, em pessoa, estava 

enrolada no meio dele,  genial, né? 

A dica de rolê dessa edição é a exposição “ARTE É BOM” 
do MIS (Museu da imagem e do som), a curadoria conta 
com objetos manipuláveis, imersíveis e vídeos as quais 
foram pensadas pelos artistas para serem tocadas, 
sentidas, ouvidas, enfim, para todos brincarem (além 
disso, você consegue fotos lindas para o Insta).Você ainda 
pode participar de oficinas, performances e visitas 
guiadas, então não perca essa chance! 

A exposição ficará disponível até 11/12, com o valor de 40 
reais, aproveite enquanto ainda é aluno que só para 20, 
mas nas terças feiras é tudo off. Para mais informações 
acesse o site: https://missp.org.br/exposicoes/em_cartaz/
adc9a93c-cb70-4133-a10f-acb74f4dc684/arte-e-bom 

         ENDEREÇO: MIS Avenida Europa 158 - 
próximo à estação de metrô Fradique Coutinho. 

BOLETIM NAS REDES SOCIAIS :  
Siga a gente em nosso perfil do Instagram @diariodopirataeppen, lá você vai encontrar todos os 
conteúdos dessa edição e  muito mais, lá é nosso contato direito com o leitor, onde você pode dar 
s u g e s t õ e s , e l o g i o s e c r í t i c a s . S e p re f e r i r, v o c ê t a m b é m p o d e o p i n a r p e l o 
boletimbiblioteca.osasco@unifesp.br . Saiba que buscamos manter o público engajado e 
participante, por meio de enquetes e questionários, pois o nosso objetivo é um boletim em que os 
alunos sejam os protagonistas.

DICA DE ROLÊ

mailto:boletimbiblioteca.osasco@unifesp.br
https://missp.org.br/exposicoes/em_cartaz/adc9a93c-cb70-4133-a10f-acb74f4dc684/arte-e-bom
https://missp.org.br/exposicoes/em_cartaz/adc9a93c-cb70-4133-a10f-acb74f4dc684/arte-e-bom
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Vamos  refletir sobre 
pertencimento? 

“ Pertencimento   ou o sentimento de pertencimento é a 
crença subjetiva numa origem comum que une distintos 
indivíduos. 

Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma 
coletividade na qual símbolos expressam valores, medos e 
aspirações. Esse sentimento pode fazer destacar 
características culturais e raciais". (Dicionário informal) 

Nesse mês de novembro, entre os dias 18 a 25, foi realizada 
a semana da consciência negra na Unifesp, onde foram 
realizadas   atividades síncronas e assíncronas, onde foram 
abordadas inúmeras questões relacionadas a temática racial 
dentro e fora da universidade.  

Tais debates suscitaram a necessidade de utilizarmos o 
espaço que nós temos aqui no Diário do Pirata para afirmar a 
importância de se falar sobre o sentimento de pertencimento 
através da ótica racial. 

Sabemos que muitas   pessoas negras não se sentem 
pertencentes ao espaço universitário, e muitas vezes, 
questionam se ali seria ou não o seu lugar por inúmeros 
motivos, e aqui nos queremos afirmar que SIM! Esse é o seu 
lugar por DIREITO, vocês devem com toda certeza ocupar 
todos os espaços, inclusive espaços decisórios e de poder! A 
luta do povo negro é a luta de todes da universidade. Se 
engajem no movimento! 

COLUNA 30 DE NOVEMBRO DE 2022

CURIOSIDADES HISTÓRICAS:  
VOCÊ SABIA QUE FOI UMA MARIPOSA QUE CAUSOU O PRIMEIRO "BUG" REGISTRADO NA HISTÓRIA?  
Tenho certeza que algum dia você já utilizou o termo "bug" ou "bugado" 
quando seu celular ou Pc te encheu o saco, mas você sabe a origem desse 
termo? Dizem por aí, que no ano de 1947 a então marinheira Grace Hopper 
percebeu que havia um inseto preso nas peças do seu computador, sendo que 
o bichinho é que estava causando os problemas de funcionamento do pc, 
então a partir desse dia o termo "bug" passou a ser entendido como sinônimo 
de "mau funcionamento”. 

("Bug" traduzido do inglês significa inseto)
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ENTREVISTA  30 DE NOVEMBRO DE 2022

Entrevista NAE: 
(Sabemos que a vida na universidade não é fácil, têm muitos 
momentos bons, mas os momentos difíceis só Jesus! Mas ninguém  
pode passar por isso sozinho, além do apoio dos amigos, aqui na 
facul a gente tem o NAE, uma instituição preparada pra lidar 
exatamente com os nossos B.Os da vida universitária. Por isso 
procuramos o pessoal do NAE pra uma entrevista). 

1. Quais as principais áreas (departamentos) que o NAE 
ocupa? 
É um local multidisciplinar. Possui assistente social, 
psicóloga e enfermeira. O então pedagogo se tornou 
professor na UNIFESP, mas ano que vem deve chegar um 
novo. Em termos de áreas de atuação e levando em 
consideração que um dos principais objetivos do NAE é 
favorecer a permanência estudantil, muitos aspectos são 
envolvidos, desde o apoio ao processo de ensino e 
aprendizagem, a facilitação de alguns processos da própria 
universidade, o acolhimento psicossocial, atendimento em 
saúde, é também a porta de entrada para o serviço de saúde 
com especialidades médicas para o próprio corpo discente da 
UNIFESP. Como a vida estudantil vai além dos estudos 
(abrange também problemáticas quanto a trabalho, estágios, 
vulnerabilidade socioeconômica, conflitos familiares, 
violência doméstica), o NAE também auxilia na tomada de 
providências, não necessariamente substituindo as políticas 
públicas já existentes, mas pensando junto com o aluno, por 
exemplo, onde e como abrir um Boletim de Ocorrência no 
caso de violência doméstica. 

Há também o auxílio à permanência estudantil, o PAPE 
(Programa de Auxílio para Estudantes) que busca auxiliar 
alunos que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Sem 
esse auxílio, muitos estudantes encontrariam dificuldades 
em permanecer na universidade. Outras políticas para 
permanência estudantil são: bilhete único, restaurante 
universitário que possui subsídio diminuindo o preço que 
seria cobrado normalmente (vale ressaltar que, apesar do 
preço ser bem menor do que seria cobrado sem o subsídio, 
alguns alunos ainda encontram dificuldades de custear a 
refeição no campus).

O edital do auxílio é aberto todo ano e, através de alguns 
documentos e outras verificações, é avaliado se o aluno 
atende ao perfil para o recebimento do auxílio. Porém, por 
questão de orçamento, nem todos conseguem receber o 
auxílio ao mesmo tempo. 

Por fim, um importante objetivo do NAE é pensar o 
pertencimento na Universidade. Muitos estudantes já 
passaram pelo atendimento dizendo que, por conta de 
aspectos como origem étnica ou por serem de escolas 
públicas, não sentem como se devessem estar nesse lugar. É 
importante deixar claro que você lutou por essa vaga e essa 
vaga é sua, esse é o seu lugar. Há estudantes que vieram de 
outros estados, com outros sotaques, outras culturas e até 
mesmo de outros países, então é importante fazer um lugar 
com o qual eles possam se identificar. Para quem é de fora 
do país, nós tentamos ou colocar em contato com os 
coletivos ou apresentar colegas, pois, apesar da diferença 
dos países de origem, eles compartilham do fato de serem 

imigrantes. A Universidade é para você. Você que veio de   
escola pública, você que precisa do PAPE (que é um direito 
seu também). 
2. Em quais situações (por exemplo) os alunos podem 
entrar em contato com o NAE? Caso nossos leitores 
percebam que precisam entrar em contato com o NAE, 
como podem proceder?  
Os estudantes podem tanto ir pessoalmente até o NAE 
quanto fazer agendamento através do e-mail. Para o 
atendimento de psicologia, em geral, é necessário fazer o 
agendamento. 

NAE Osasco: nae.osasco@unifesp.br 
Emilia (Assistente Social): emilia.tiemi@unifesp.br 
Alessandra (Enfermeira): armatta@unifesp.br 
Camila (Psicóloga): ct.moreira@unifesp.br  

3. Caso um aluno perceba que outro colega pode estar 
precisando de ajuda, como deve proceder? (Pedir 
orientação ao NAE, falar diretamente com o colega?) 
Percebemos que os alunos, em geral, se sentem mais 
confortáveis quando vem com alguém na primeira vez. 
Então, se você perceber que seu colega está precisando de 
ajuda e tiver intimidade com ele para falar sobre o assunto, 
vem junto ou ajude-o a escrever o e-mail. Às vezes, 
achamos que alguém está precisando de ajuda, mas não 
temos muita intimidade, então você pode passar o contato 
do NAE e dizer que a pessoa pode entrar em contato. 

O que geralmente é evitado é o NAE entrar em contato 
direto com o estudante, pois busca-se respeitar a vontade 
individual da pessoa de ser atendido ou não e não invadir a 
privacidade da pessoa. 

4. Como vocês acham que a comunidade discente pode 
auxiliar no bom funcionamento e na disseminação do 
trabalho realizado pelo NAE? 
Acreditamos que os estudantes já fazem muito. Sabemos 
que, quando um estudante fala com outro, a forma como é 
dito é mais legal, faz mais sentido. As diferentes entidades 
e Centros Acadêmicos sempre apoiam muito, então 
devemos parabenizar o campus, as entidades e os Centros 
Acadêmicos do campus porque, em outros campus, nem 
sempre essa comunicação é tranquila, mas aqui sempre 
tivemos esse apoio. As entidades sempre repostam 
conteúdos publicados pelo NAE, como quando abrimos 
cursos e as inscrições para o PAPE. 

5.  Qual a principal mensagem que vocês gostariam de 
deixar para os alunos sobre o NAE? 
Se precisarem, nós estamos à disposição. Nós estamos aqui 
para ouvir, mesmo se não for da nossa área, mas nós 
podemos orientar e talvez indicar outra divisão. Às vezes 
pensamos “ah, eu estou com essa situação aqui, mas eu vou 
dar conta”, mas os alunos têm um núcleo para buscar 
apoio. É direito dos alunos e ficamos felizes de atender 
vocês. Acho que uma das partes que mais gostamos do 
nosso trabalho é o atendimento com os estudantes, seja 
coletivo ou individual. Se passou pela sua cabeça procurar 
o núcleo, então procure. Se não for conosco, nós vamos 
ouvir e orientar como proceder.

mailto:nae.osasco@unifesp.br
mailto:emilia.tiemi@unifesp.br
mailto:armatta@unifesp.br
mailto:ct.moreira@unifesp.br
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Fotos:
Coluna Campus Novo: A obra 
ocupa um terreno de 22 mil m  em uma antiga área 
militar de Quitaúna. Com previsão de entregar 34 
salas, 19 laboratórios, biblioteca, anfiteatro, salas de 
informática, restaurante, praça universitária e muito 
mais ). 
Era uma vez… Nas terras distantes de Osasco, uma promessa 
foi feita… A mudança da EPPEN para um novo prédio. As 
obras do tão sonhado campus começaram em 2016, desde 
então vários obstáculos foram enfrentados para a entrega, que 
estava prevista para 2023. Nesse meio tempo teve golpe, 
derrubando a ex, teve vampiro no planalto e mais 
recentemente o inominável. Ou seja, para que conseguíssemos 
verba várias negociações foram realizadas, faltou só apostar a 
mãe. 

Agora que você entendeu que o negócio não foi fácil, vamos te 
atualizar sobre como as coisas estão por lá. Os dois blocos já 
estão na fase de acabamento, vamos ficar na torcida pra não 

acontecer outro roubo qualificado, amém 🙏 . Enquanto isso, o 
prédio da biblioteca só tem a estrutura. Aí talvez você esteja se 
questionando, assim como eu, se vamos ter que nos mudar 
ainda durante as reformas. Entãooo, fui atrás das respostas! 
Conversando com a arquiteta aqui da EPPEN, recebi a 
informação de que o plano até então é que a mudança só seja 
feita com tudo pronto. Portanto, você aí, esquecido por deus, 
que tem rinite, não se preocupe!  

Concluindo, vem aí o novo campus!! (provavelmente no final 
de 2023). 

COLUNA 30 DE NOVEMBRO DE 2022

EQUIPE EDITORIAL: 
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