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ATA Nº. 33/2020– Reunião Ordinária do Conselho de Departamento de
Ciências Econômicas da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 31/08/2020
Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e quinze minutos,
realizou-se, através do ambiente virtual, na plataforma Google Meet, a trigésima terceira Reunião
Ordinária do Conselho do Departamento de Ciências Econômicas da UNIFESP, campus Osasco.
Estiveram presentes a chefe do departamento, Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, que presidiu a
reunião, o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. Beatriz Macchione Saes, o Prof. Dr. Daniel
Augusto Feldmann, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o
Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Flávio Tayra, a Profa. Dra. Luciana Rosa de
Souza, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, o Prof.
Dr. Pedro Chadarevian e o Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo. Não justificaram a ausência o
Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, o Prof. Dr. Júlio
César Zorzenon e o Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli,. A reunião tratou da seguinte pauta: I)
Informes a) Ausência de dotação orçamentária para novas nomeações: A professora Daniela
Vaz informou que recebeu, da Coordenadoria de Gestão de Vagas e Concursos, o Ofício nº 339 de
18 de agosto de 2020, comunicando que como não há dotações orçamentarias para novas
nomeações, a Reitoria voltou a suspender novas nomeações para cargos vagos, ou que vierem a
vagar na vigência da Lei Complementar 173/2020. Sendo assim, se essa suspensão se estender até
junho de 2021, poderá afetar o Departamento de Economia, no que diz respeito à contratação de
novos professores visitantes, visto que o atual contrato, que já foi renovado, se encerra nessa data.
Ressaltou que trata- se de impedimento de nomeação, sendo possível a remoção e a redistribuição.
b) Andamento do convite feito à Profa. Solange Ledi Gonçalves: A professora Daniela Vaz
comunicou que foi recebido no Departamento decisão da Reunião Ordinária do Departamento
Multidisciplinar, informando que foi aprovada, com apenas uma abstenção, a solicitação de
remoção da professora Solange Ledi Gonçalves para o Departamento de Economia, tendo como
contrapartida a vaga do professor Dr. Leandro dos Santos Maciel, à qual se encontra vaga, devido
ao pedido de vacância do professor. A próxima etapa será pautar a solicitação na reunião da
Congregação do campus Osasco.
c)Portaria 2391/2020 da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Unifesp: Foi informado pela
professora Daniela Vaz que, de acordo com a mencionada portaria, será obrigatório a todo servidor
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que assumir cargo em comissão ou função de confiança, preencher declaração de análise de
nepotismo. d) Retorno de e-mail sobre ADEs semipresencial: O professor Flávio Tayra informou
que apenas o professor Marcelo Soares de Cavalho, o professor Alberto Handfas e a professora
Daniela Vaz se manifestaram em resposta ao e-mail enviado acerca da possibilidade de ADEs
semipresencial, se porventura houvesse um controle da pandemia da Covid-19. Os demais que não
se manifestaram, ele relatou que compreendeu, para efeitos de organização, que optaram pelo
formato remoto. Diante disso, o professor Daniel Feldmann informou que, de acordo com a
Prograd, o segundo semestre se dará, inteiramente, em formato ADEs. e) Prorrogação de Edital:
O professor Flávio Tayra comunicou que o Edital de Convênio entre o Ministério Público e a
UNIFESP, que trata sobre a formação e consolidação de grupos de pesquisa, foi prorrogado.
Enfatizou que o edital possui questões atinentes ao curso de Economia e colocou-se à disposição
para dirimir dúvidas. II) Ordem do dia a)Análise de pedido de redistribuição: A professora
Daniela Vaz apresentou o pedido de redistribuição do servidor Fernando Furquim de Camargo,
ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior, lotado na Universidade Federal de
Tocantins- UFT para a Universidade Federal de São Paulo, Campos Osasco, Departamento de
Economia, ou o Departamento de Relações Internacionais, conforme Processo SEI n.
23089.113844/2020-44, destacando que o DECON não possui vaga para oferecer em contrapartida,
portanto não poderá fazer encaminhamento, apenas responder informando da não existência de
vaga. O professor Fábio Alexandre, então, sugeriu que se o Eixo Multidisciplinar se interessar, o
servidor poderia ser aproveitado neste departamento, na vaga da professora Solange Ledi
Gonçalves. Assim, ficou decidido que a professora Daniela Vaz daria a sugestão ao chefe de
Departamento do Eixo Multidisciplinar. Antes de encerrar a sessão, a professora perguntou se
alguém realizou trabalho presencial no mês de agosto, então a professora Luciana Rosa informou
que realizou e já encaminhou a planilha para o DECON. Nada mais havendo a tratar, a professora
Daniela Vaz encerrou a reunião às dez horas e trinta minutos, e eu, Jacyeli Macena Quirino, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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Prof. Dra. Daniela Verzola Vaz- Chefe de
Departamento

Prof. Dr. Alberto Handfas
___________________________________
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