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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAAF 5 

 6 

No dia 14/12/2022 (quarta-feira) às 14h30min reuniu-se por meio da plataforma Google 7 

Meets o conselho do CAAF|Unifesp, no qual estavam presentes: Edson Teles, Carla Osmo, 8 

João Pedro S. de Albuquerque, Aline Feitoza, Marina Mello, Aline Rocco, Débora Silva, 9 

Desirée Azevedo, Diana Mendes, Lorrane Campos, Raiane Patrícia Severino Assumpção, 10 

Renan Quinalha, Valéria Aparecida, Fernanda Matsuda, Magnus Silva e Marília Oliveira 11 

Calazans. Para apreciar a seguinte pauta: 1- INFORMES. a) Foi renovado o convênio com a 12 

SEPOL referente ao Caso Petrópolis; b) Estão em curso três editais do projeto para pesquisa 13 

das violações cometidas por empresas durante a Ditadura Empresarial-Militar brasileira com 14 

previsão de início das atividades para janeiro/2023; c) O CAAF|Unifesp foi procurado pela 15 

Rede Latina de Pesquisa de Processos Repressivos para realizar um evento junto com o 16 

seminário de apresentação do relatório final do projeto de investigação da participação de 17 

empresas à ditadura brasileira; d) Foi informado que estão sendo feitos reparos em alguns 18 

mobiliários na atual sede do CAAF|Unifesp localizada na Rua Jacintos, 222; e) A reforma da 19 

sede da Rua Varpa tem previsão de ser finalizada em Abril/2023. F) Foi informado que o 20 

pagamento das emendas parlamentares ainda está retido pelo Ministério da Educação o que 21 

está impossibilitando o pagamento dos bolsistas. Os valores das bolsas serão pagos 22 

retroativamente. G) Foi falado da publicação e da apresentação do relatório do Caso 23 

Paraisópolis, realizadas respectivamente nos dias 1/12/2022 e 12/12/2022. O relatório está 24 

disponível no site do CAAF|Unifesp e no site da Defensoria Pública de São Paulo. Está em 25 

processo de finalização uma outra versão do relatório para ser apresentada pela Defensoria 26 

Pública de São Paulo no processo judicial. Serão organizados eventos sobre o caso no ano de 27 

2023. H) Foi dado o Informe sobre a proposta de parceria com o Núcleo de Direitos Humanos 28 

da Defensoria do Rio de Janeiro, em que o CAAF daria um suporte na análise de laudos para 29 

fundamentar ações civis de indenizações para famílias. A Defensoria se comprometeu a enviar 30 

uma proposta de trabalho para análise pelo CAAF. 2 - ORDEM DO DIA. 2.2 Apresentação 31 

de relatório gestão (2021-2022). Como relatório de gestão, foram apresentados três 32 

documentos: um primeiro relativo aos valores de financiamento recebidos pelo CAAF no 33 

período de 2020-2021; um segundo referente aos projetos em curso no CAAF, informando-se 34 



que o curso de especialização em Antropologia Forense e Direitos Humanos está finalizando 35 

as atividades da atual turma em dezembro/2022 e ainda não foi aberta solicitação para nova 36 

turma; e um terceiro relativo às bolsas vigentes, tendo sido informado que atualmente o CAAF 37 

está com 49 bolsistas. 2.3 Eleição de nova coordenação (chapa inscrita: Carla Osmo, 38 

coordenadora / Aline Feitoza, vice-coordenadora). Foi definido, como questão de ordem, 39 

que as votações para pretensões pessoais se dariam de forma secreta, no Google Meet via 40 

enquete. Dessa maneira, foi eleita por unanimidade a chapa Carla Osmo (coordenadora) e Aline 41 

Feitoza (Vice-coordenadora) para a gestão do CAAF|Unifesp (2023-2025) por meio de enquete 42 

realizada no google meet, com 12 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 43 

Raiane Assumpção teve de sair antes da votação e declarou seu apoio à chapa inscrita. Às 44 

16h00min o Coordenador Edson Teles encerrou a reunião do Conselho. 45 

São Paulo, 14 de dezembro de 2022 46 


