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Aos treze dias do mês de abril de dois mil e onze, com início às treze horas, teve lugar,
na sede da UNIFESP - Campus Osasco, à Rua Angélica, no. 100, Jardim das Flores,
neste município, a primeira reunião da Câmara de Graduação, conforme lista de
presença anexa. Com a palavra, a Profa. Ieda pediu desculpas aos presentes pelo atraso
devido à reunião no CONSU, a qual, segundo ela, estava difícil de controlar por conta
da eleição dos representantes dos conselhos universitários e da eleição para a EPM.
Tratou-se então de discutir os seguintes pontos da pauta: 1) Escolha dos representantes
das Unidades Curriculares e do Eixo Comum para a Câmara de Graduação, com a
indicação de titulares e suplentes. Foram indicados os seguintes nomes: do Curso de
Ciências Econômicas, a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari como titular e o Prof.
Eduardo Luiz Machado como suplente e também como coordenadora e vicecoordenador do Curso; do Curso de Ciências Contábeis, o Prof. Ricardo Hirata Ikeda
como titular e coordenador e a Profa. Edilene Santana Santos como suplente e vicecordenadora do Curso; do Curso de Relações Internacionais, a Profa. Cristina Soreanu
Pecequilo como titular e coordenadora e o Prof. Flávio Oliveira como suplente e vicecoordenador; do curso de Administração, a Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo
como titular e coordenadora e o Prof. Ricardo Pereira Bueno como suplente e vicecoordenador; por fim, para o Eixo Comum, foram indicados o Prof. Dr. Murilo Leal
Pereira Neto como titular e coordenador e a Profa. Dra. Valéria Mendonça de Macedo
como suplente e vice-coordenadora. 2) Avaliação: A Profa. Ieda fez a apresentação do
material de avaliação desenvolvido por uma empresa comercial de manipulação de
dados, explicando que a proposta se divide em autoavaliação do docente, autoavaliação
do discente e avaliação institucional. Trata-se de uma máscara extensa, que identifica o
docente, as práticas pedagógicas, o compromisso do docente com o ensino, a dimensão
política e a dimensão de pesquisa. Ela ressaltou a importância dessa avaliação inclusive
para progressão na carreira. A avaliação inclui ainda as atividades de extensão e a
relação do docente com a infraestrutura da instituição. Esse material de avaliação será
repassado aos docentes por e-mail e será matéria de reflexão nas próximas reuniões da
Câmara de Graduação. Para a Profa. Ieda, a avaliação discente é espelho dessa outra e
deverá ser aplicada no final do primeiro semestre para avaliar a transmissão de
conteúdos e corrigir problemas. Sua implementação deverá ocorrer no final de junho,
antes da prova final. Ela será específica para cada unidade curricular. A Profa. Ieda
apresentou aos docentes a proposta de que se forme um grupo para fazer a avaliação do
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projeto de subvenção (da PROGRAD) para análise dos dados para o nosso campus, no
prazo máximo de três semanas. A ideia é contratar uma empresa para arquivar e analisar
dados e produzir relatórios de dados, pois é preciso um grupo técnico de assessoramento
na logística de apresentação de dados. A avaliação final de conteúdo é obrigatória e
entra no cálculo da nota. É preciso definir nota mínima para aprovação e nota e prova de
recuperação. Se se fornecer à VUNESP um banco de questões para avaliação de
conteúdo, em troca eles fazem as aplicações com todo o rigor necessário. A Profa.
Claudia explicou que existem três tipos diferentes de avaliação em cada plano de ensino
de cada disciplina. Para a Profa. Ieda, a questão da avaliação consiste em medir o
progresso, incluir modificações a qualquer momento e a facilidade de visualizar o que
está acontecendo. Para ela, as diferentes áreas do saber contemplam medições
diferentes, e isso pode ser explicitado no projeto pedagógico. Ela sugeriu que fossem
indicados dois professores, os quais deverão acessar o site da PROGRAD em busca das
informações, conversar com o pessoal e especialmente com a Profa. Dalva, que poderá
ser muito útil e está sempre disponível para ajudar. Atendendo à solicitação do Prof.
Medina, a Profa. Ieda pediu que fosse indicado um representante do campus de Osasco
para participar como relator dos processos no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
UNIFESP. O indicado pode passar o nome para o Prof. Medina a fim de participar já da
próxima reunião do Comitê programada para maio. O Prof. Flávio disse que está
considerando a possibilidade de vir a fazer parte do Comitê. Em seguida, decidiu-se
que os Profs. Valéria e Eduardo farão a pesquisa sobre critérios de nota e avaliação em
outras instituições de ensino. 3) Outros assuntos: Foram distribuídos, para cada
coordenador de curso, os processos de alunos relativos a aproveitamento de estudos.
Houve consenso de que será feita uma avaliação caso a caso. É preciso fundamentar as
exceções ou então descrever uma regra geral no Regimento e considerar as exceções.
Fixou-se a data de 13 de maio de 2011 para resposta aos pedidos de aproveitamento de
estudos. Discutiu-se o andamento dos editais dos concursos para docentes, e a Profa.
Ieda afirmou que é preciso indicar um titular do campus Osasco para fazer parte de cada
nova banca que se formar, para que não se repita, por exemplo, o caso da Profa. Vera.
Por fim, a Profa. Ieda desejou aos novos representantes sorte e uma boa dose de
urbanidade no trato das questões acadêmicas. Nada mais havendo a acrescentar, eu,
Aníbal Mari, secretário executivo, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será
assinada por mim, pela Profa. Dra. Ieda Therezinha do Nascimento Verreschi, diretora
acadêmica, e pelos docentes, Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, Profa. Dra.
Cristina Soreanu Pecequilo, Profa. Dra. Edilene Santana Santos, Prof. Dr. Eduardo Luiz
Machado, Prof. Dr. Flávio Oliveira, Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo, Prof. Dr.
Ricardo Hirata Ikeda, Profa. Dra. Valéria Mendonça de Macedo. Osasco, 13 de abril de
2011.
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