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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA 1 

UNIFESP – CAMPUS OSASCO REALIZADA EM 03.04.2020 2 

Aos três dias do mês de abril de 2020, às 15h, ocorreu a reunião ordinária da 3 

Congregação do Campus Osasco. A reunião se deu remotamente, via aplicativo Meet, 4 

sob a presidência do Diretor Acadêmico em exercício, Prof. Dr. Júlio César Zorzenon 5 

Costa. Compareceram a Diretora Administrativa, Sra. Juliana Mateusa Meira Cruz, e 6 

os(as)  conselheiros(as): Professores Luciana Rosa de Souza, Fabiana Rita Dessotti, 7 

Murilo Leal Pereira Neto, Ismara Izepe de Souza, Fábio Alexandre dos Santos, Celso 8 

Takashi Yokomiso, Marcelo Soares de Carvalho, Claudia Alessandra Tessari, Fábio 9 

Cesar Venturini, Marlene Rodrigues, Francisco Fernandes, João Alberto Alves 10 

Amorim,  Iagê Zendron Miola, Bolivar Godinho de Olveira Filho, Regiane Nitsch 11 

Bressan, Ivan Cesar Ribeiro, Marcelo Simão Branco, Daniel Carvalho, Fernanda 12 

Matsuda, Nildes Raimunda Pitombo, Raphael Garcia, Álvaro Luis dos Santos Pereira, 13 

João Tristan Vargas,  os técnicos Elisangela Bardi da Fonseca, Andreas Leber, 14 

Catolina Finetti, Tatiana Travassos, Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Alessandra 15 

Ramada da Matta, Emilia Tiemi Shinkawa, Andreia Pereira da Silva e os discentes 16 

Mizpa Mariano Barros, Luisa Bastos Longo, Gabriela Yin Chen. Justificaram a 17 

ausência os professores Ricardo Pereira Bueno e Luciana Massaro Onusic. O 18 

presidente inaugurou os trabalhos às 15h06min, primeiramente, agradecendo a 19 

presença dos conselheiros e solicitando que, por se tratar de uma reunião remota, 20 

situação nova a todos, os conselheiros tenham paciência com a condução da mesma. 21 

Então, tratou dos INFORMES, iniciando com os Informes da Diretoria Acadêmica: 22 

Justificou que a reunião foi transferida para as 15h devido à reunião  extraordinária do 23 

Conselho de Graduação ter ocorrido  às 9h da manhã. A reunião teve duração de 4 24 

horas, houve a deliberação pela suspensão do calendário acadêmico que será levada à 25 

reunião do Conselho Universitário, que ocorrerá no próximo dia 8. A professora 26 
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Ismara, presidente da Câmara de Graduação do campus Osasco, ratificou o 27 

pronunciamento anterior do professor Júlio e complementou informando que  quando 28 

o calendário for retomado, será desde o momento da suspensão. A professora Isabel 29 

solicitou os planos de contingência para avaliar as possibilidades remotas  para 30 30 

dias. A PROGRAD identificou muitas divergências entre os campi. Dessa forma ficou 31 

perceptível que não será possível o plano de contingência para 30 dias, mas sim a 32 

necessidade  da suspensão por tempo indeterminado com avaliações constantes. Foram 33 

propostas algumas atividades extras,  fora do cronograma de aulas, para que os alunos 34 

possam convertê-las em atividades complementares. Sobre os estágios, a orientação 35 

inicial era de suspensão, porém, após discussões e ponderações, decidiu-se por manter 36 

os estágios remunerados considerando a dificuldade financeira das famílias. A 37 

professora Luciana solicitou alguns esclarecimentos quanto à ferramenta Moodle para 38 

exercer as atividades remotas. A professora Ismara informou que não foi mencionado, 39 

até o momento, nada sobre esse assunto. O professor Marcelo Branco perguntou se há 40 

previsão de duração das atividades extras propostas pelas PROGRAD. A professora 41 

Ismara informou que não tem essa informação e ratificou que as mesmas não serão 42 

contabilizadas como validação de aulas do calendário. O professor Celso, coordenador 43 

da Câmara de Extensão e Cultura da EPPEN,  informou que as câmaras foram 44 

orientadas a desenvolver muitas atividades durante esse período. Dessa forma, os 45 

professores estão sendo incentivados a  elaborarem programas e projetos à distância 46 

para atender essa nova demanda. A professora Cláudia Tessari perguntou se há 47 

informações sobre os programas institucionais como PIBIC e monitoria. O professor 48 

Júlio respondeu que as bolsas serão mantidas, porém não há informação sobre novos 49 

editais. A professora Luciana Rosa informou que o edital está pronto, mas, até o 50 

momento, não há data para publicação. A professora Ismara informou que o TCC é um 51 

componente curricular obrigatório e, dessa forma, também está suspenso, porém nada 52 
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impede que haja uma comunicação entre orientando e orientador. O professor Fábio 53 

Alexandre se pronunciou informando ser importante conversar com os alunos, com 54 

clareza, e mostrar os possíveis impactos relacionados às formaturas. O professor Júlio 55 

informou que algumas notas serão lançadas sobre este assunto, mas antes é necessário 56 

que seja deliberado pelo CONSU.  A professora Luciana Rosa, em resposta ao 57 

professor Bolívar, informou que existe a possibilidade da postergação do congresso 58 

acadêmico para agosto, porém não há data fechada. No próximo dia 6 será publicado o 59 

edital para iniciação científica. O período para submissão dos projetos é de 7 de abril a 60 

11 de maio.  Os resultados serão divulgados em 13 de julho e as bolsas começam em 61 

agosto de 2020.  Ressaltou que existe uma grande possibilidade de mudanças devido 62 

ao cenário. O professor Bolívar sugeriu que as orientações de TCC permaneçam 63 

mesmo com a suspensão das demais atividades. O professor Marcelo Carvalho, Chefe 64 

do Departamento de Economia, solicitou esclarecimentos sobre a possibilidade de 65 

alteração de férias dos docentes devido à suspensão das atividades. O professor Júlio 66 

informou que,  neste momento, a remarcação de férias está suspensa, porém 67 

consultará  o RH para repassar a informação com maior clareza. Sobre os estágios,  o 68 

professor Júlio esclareceu que continuarão sendo assinados  de maneira remota 69 

e  informou  ser importante que os estagiários realizem suas atividades de maneira 70 

remota. O SEI está sendo adaptado para acesso de pessoas externas para viabilizar a 71 

tramitação dos processos de estágio eletronicamente. Ao que tudo indica, essas 72 

adequações estarão finalizadas até o final da próxima semana. Sobre a colação de 73 

grau, agendada para a próxima semana, o professor Júlio informou que será feita de 74 

forma online. O professor Fábio solicitou esclarecimentos sobre a situação da Pós-75 

Graduação. A professora Luciana Rosa esclareceu que, de acordo com as 76 

orientações  da Pró-Reitoria e havendo a possibilidade, é para manter as aulas, 77 

atividades e avaliações de forma remota. As disciplinas que precisam de laboratórios 78 
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para desenvolver as aulas, deverão aguardar. As qualificações também serão mantidas, 79 

podendo usar ferramentas como o Google Meet para gravar as apresentações. Em 80 

relação às defesas de dissertação, a Unifesp participará de uma rede nacional de 81 

pesquisadores que terá um auditório virtual, que se encontra em fase de teste. Também 82 

está em desenvolvimento  uma pasta roxa que conterá todas as informações 83 

acadêmicas dos alunos da pós-graduação. A professora Cláudia Tessari demonstrou o 84 

seu estranhamento no descompasso com as atividades da pós-graduação. Sugeriu a 85 

necessidade de uma discussão, em fórum apropriado, sobre essas questões. A 86 

professora Luciana solicitou um pouco de paciência, pois haverá novas informações 87 

vindas da próxima reunião da Câmara de Pós-Graduação. Sobre o congresso 88 

acadêmico, o professor Júlio informou que o período para submissões está aberto e 89 

encerrará no próximo dia 24. Finalizados os informes da Direção Acadêmica, a 90 

palavra foi passada a Diretoria Administrativa, que informou que as equipes de 91 

limpeza, manutenção, vigia e zeladoria estão trabalhando em regime de plantão e de 92 

acordo às normas sanitárias de segurança. Quanto ao orçamento, hoje foram recebidos 93 

R$400.000,00, que serão suficientes para custear 2 meses das necessidades do 94 

Campus. O financeiro está sendo pago sem nenhuma alteração.  Todos os processos 95 

administrativos estão sendo feitos via SEI, inclusive as licitações. O professor Fábio 96 

Venturini, membro da ADUNIFESP, informou que está havendo uma grande 97 

preocupação com eventual corte de salários por parte do governo. Esclareceu que está 98 

havendo esforços jurídicos, junto ao Sindicato Dos Trabalhadores da Justiça Federal 99 

do Rio de Janeiro, para evitar o aumento da alíquota previdenciária de 14%. Estão 100 

tentando uma ação jurídica para evitar cortes adicionais. As atividades da 101 

ADUNIFESP  também estão sendo adaptadas para remotas. Na próxima quinta-feira, 102 

às 14h, haverá uma plenária docente comunitária, via Google Meet,  para discutir 103 

sobre a universidade e a crise. Não havendo mais informes passou-se ao 104 
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EXPEDIENTE: O professor Júlio informou que os comunicados de reversão de 105 

cancelamento de matrícula  e extensão de prazo de integralização, vindos da Câmara 106 

de Graduação, são repassados ao conselho sem a necessidade de qualquer deliberação. 107 

–   Extensão de Prazo integralização: a) Rafael Pieragnoli,  matriculado no curso de 108 

Administração; b) Nadson Magnos Magalhaes Moraes, matriculado no curso de 109 

Ciências Econômicas; c) Giovanni Roma Campanha, matriculado no curso de 110 

Ciências Econômicas; d) Filipe Oliveira Bastos, matriculado no curso de Ciências 111 

Econômicas; e) Vanderley Rodrigues Gonçalves Júnior, matriculado no curso de 112 

Ciências Econômicas; f) Letícia Vilas Boas Pugliese Falararo, matriculado no curso de 113 

Ciências Econômicas; g) Heloisa Mangini, matriculado no curso de Administração; 114 

h) Mariane Ayumi Assato,  matriculado no curso de Ciências Contábeis; i) Maria 115 

Natalia De Freitas Macedo, matriculado no curso de Administração; j) Luiz Fernando 116 

Jordão Mesquita,  matriculado no curso de Administração. Reversão de 117 

cancelamento: a) Victhor Giacomett, Administração – Deferido; b) Gabriel Felipe 118 

Muri De Lima Souza, Ciências Econômicas – Deferido. Esgotados 119 

os  expedientes  iniciou-se a ORDEM DO DIA: 1- Apresentação do Relatório do 120 

Departamento de Economia: O professor Marcelo Carvalho  compartilhou o 121 

relatório, enviado previamente aos membros do conselho,  e expôs que se trata do 122 

primeiro relatório do departamento de economia. Compartilhou alguns momentos de 123 

dificuldades, outros de satisfações. Salientou que houve dificuldade para elaborar tal 124 

documento, pois não havia documento anterior para se embasar. Descreveu as 125 

atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com cada uma delas.  A professora 126 

Cláudia Tessari elogiou a apresentação do professor Marcelo Carvalho e o 127 

parabenizou pelo trabalho desenvolvido. Em nome da Congregação, o professor Júlio 128 

parabenizou o departamento pela elaboração do relatório, pelos trabalhos 129 

desenvolvidos e agradeceu ao professor Marcelo Carvalho pela apresentação do 130 
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material. 2- Alteração do Regimento do Departamento de Economia - Art 14 - 131 

Parágrafos 1° e 3°: O professor Marcelo Carvalho explanou sobre os parágrafos 132 

indicados para alteração, esclareceu os presentes sobre essa necessidade e como o 133 

Departamento chegou a essa conclusão. Suficientemente esclarecidos, com uma 134 

abstenção, os membros do conselho aprovaram a alteração do regimento do 135 

Departamento de Economia. 3- Renovação do contrato da professora visitante 136 

Marina Gisela Vitelli: A professora Fabiana Rita Dessotti, Chefe do Departamento de 137 

Relações Internacionais apresentou, de forma resumida, o relatório da professora 138 

Marina Gisela Vitelli. Informou que o contrato é de visitante estrangeiro e a 139 

nacionalidade da professora Marina é Argentina. O plano de trabalho foi cumprido na 140 

integralidade com o desenvolvimento da linha de pesquisa na área de Segurança 141 

Internacional. Salientou que a professora também participa do Observatório de 142 

Segurança em conjunto com outras instituições além da contribuição com disciplinas 143 

obrigatórias e eletivas do curso. Esclarecidos, os membros do conselho aprovaram 144 

unanimemente a solicitação da renovação do contrato da professora Marina Gisela 145 

Vitelli. Esgotados os pontos, o professor Júlio agradeceu a presença de todos encerrou 146 

a reunião e eu Ana Paula Silveira lavrei essa ata.  147 

 148 

_______________________________ 149 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa 150 

Diretor Acadêmico em Exercício 151 

 152 

______________________________ 153 

Ana Paula Silveira 154 

Secretária da Direção 155 


