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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA UNIFESP, CAMPUS 1 

OSASCO, EM 09.09.2016. 2 

 

Ao nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, no auditório da 3 

UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 4 

de Osasco, a sétima Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezesseis da Câmara de Graduação da 5 

UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana 6 

Massaro Onusic, Diretora Acadêmica do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Júlio 7 

César Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, a Profa. Dra. Nena Geruza Cei, coordenadora do 8 

curso de Ciências Contábeis, a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa, coordenadora do curso de 9 

Relações Internacionais, o Prof. Ms. Luiz Augusto F. F. Maluf, vice-coordenador do curso de 10 

Ciências Atuariais, a Profa. Dra. Cláudia Moraes de Souza, coordenadora do Eixo Multidisciplinar a 11 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante, a Profa. Dra. 12 

Daniela Verzola Vaz, vice-coordenadora do curso de Ciências Econômicas, o Prof. Dr. João Tristan 13 

Vargas, representando a Comissão de Apoio à Biblioteca, o senhor Roberto Ferreira, representante 14 

da Secretaria de Graduação, a senhorita Isabelle Silva Tosta, representante discente do turno integral 15 

e a senhorita Amanda de Oliveira Machado, representante discente do turno noturno. Também 16 

estiveram presentes como convidados a Profa. Dra. Maria Cristina Gabrielloni e a senhorita Marina 17 

Reinoldes do campus Guarulhos. Estiveram ausentes e justificaram ausências os professores 18 

coordenadores do curso de Administração, Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet e Profa. Dra. 19 

Miriam Oishi e a presidência da Comissão de Apoio à Biblioteca, senhores Andreas Leber e Elaine 20 

Hipólito dos Santos Costa. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Expediente: 21 

Aprovação da ata da reunião do dia 12 de agosto de 2016. II) Informes: a) Informes da Direção 22 

Acadêmica. b) Informes da Secretaria de Graduação. c) Informes da Biblioteca. III) Ordem do dia: 23 

1) Apresentação da Profa. Dra. Maria Cristina Gabrielloni sobre perspectiva de ingresso de 24 

refugiados na Unifesp. 2) Registro dos nomes dos professores coordenadores de estágios. 3) 25 

Reprovação dos estudantes na UC de Teoria Política em razão de exoneração de professora. 4) 26 

Diminuição de oferta de UCs eletivas do curso de Ciências Contábeis. Inaugurando a reunião, a 27 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic cumprimentou e agradeceu a presença de todos e abriu os 28 

trabalhos começando pelo Expediente, que tratava da aprovação da ata da reunião do dia 12 de 29 

agosto de 2016. A ata foi submetida e aprovada com uma abstenção. Na sequência, a diretora 30 
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acadêmica iniciou a seção de Informes da diretoria acadêmica informando que o e-MEC já está 31 

aberto para o curso de Ciências Atuariais que inserirá os dados do curso para recebermos a visita da 32 

Comissão Avaliadora do MEC. Na sequência, o senhor Roberto Ferreira proferiu os informes da 33 

Secretaria de Graduação falando sobre a semana de calouros 2017 que se realizará de forma 34 

fracionada, devido aos alunos que são chamados na última chamada do Sisu não conseguirem 35 

participar dos eventos. As datas previstas são de 22/02 a 24/02, antes do carnaval e 27/03 e 28/03. 36 

Cada campus decidirá em suas Câmaras de Graduação sobre o 2° período. Neste momento, a 37 

professora Luciana disse que pautará o assunto da Semana de Calouros 2017 na próxima reunião 38 

para resolverem como tratarão sobre a questão. Na sequência, a professora Luciana abriu a Ordem 39 

do Dia, tratando do primeiro item da pauta: Apresentação da Profa. Dra. Maria Cristina 40 

Gabrielloni sobre perspectiva de ingresso de refugiados na Unifesp. Com a palavra, a professora 41 

Maria Cristina, que é responsável pela Coordenadoria de Ingressantes da Unifesp, agradeceu a 42 

oportunidade e informou que esse assunto vem sendo tratado desde o final do ano passado e que 43 

trazia o assunto aqui para ser tratado como uma perspectiva de ingresso de refugiados na instituição. 44 

A professora Maria Cristina disse que trouxe duas apresentações para hoje, mas que estava à 45 

disposição para retornar ao campus posteriormente e, se for o caso, se apresentar na Congregação. 46 

Ela informou que a questão do ingresso dos refugiados na Unifesp não se trata de uma imposição da 47 

gestão, mas, sim, de refletirmos, discutirmos e tomarmos uma decisão em conjunto. Neste 48 

momento, com a palavra, a senhorita Marina Reinoldes esclareceu que quando os refugiados 49 

chegam eles são encaminhados ao CONARE, que é um órgão da ONU que trabalha com 50 

refugiados, e, por sua vez, o CONARE encaminha esses refugiados para a Cáritas que trabalha com 51 

o acolhimento. Na sequência, a senhorita Marina falou sobre o projeto MemoRef (Memorial do 52 

Refugiado) do campus Guarulhos, projeto que visa inserir refugiados na sociedade brasileira, por 53 

meio de aulas de português, intervenções culturais e registros escritos, fotográficos e audiovisuais 54 

produzidos com base nos trabalhos, além de integrar a comunidade acadêmica a um projeto cultural 55 

de cunho humanitário. Ela disse também que esse projeto possui parceria com a Cáritas e informou 56 

que as demandas dos refugiados do campus Guarulhos são encaminhadas ao MemoRef. Na 57 

sequência, a professora Maria Cristina mostrou alguns dados e legislações da questão dos 58 

refugiados em outras instituições de ensino superior e fez alguns esclarecimentos. Após a 59 

apresentação, a professora Cristina salientou novamente que não se tratava de uma imposição, mas, 60 

sim, de uma questão humanitária e como uma universidade pública não podemos deixar de ao 61 
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menos pensar nessa possibilidade de ingresso. A senhorita Marina, com a palavra, disse que é uma 62 

demanda real e que a demanda pelo ensino superior não é tão grande e a maioria dos refugiados 63 

chega à cidade de São Paulo e para eles se deslocarem para outras instituições de ensino públicas do 64 

Estado como em Santos ou Sorocaba (UFSCar) seria desgastante. Neste momento, com a palavra a 65 

professora Cláudia disse que já realizou alguns projetos com organizações de acolhimento que 66 

possuem parcerias com a Cáritas e disse ser totalmente favorável à questão e está à disposição para 67 

ajudar no que for necessário e salientou que é uma demanda importante. Com a palavra, o professor 68 

Luiz Augusto também se mostrou sensibilizado pela questão e citou a diferença entre imigração e 69 

refugiados. O professor João Tristan sugeriu que se formasse um grupo de trabalho para pensarem 70 

no assunto e apresentarem uma proposta. O professor Julio concordou com a sugestão de 71 

encaminhamento do professor João Tristan e ficou decidido que o assunto passaria pela 72 

Congregação em outubro para sabermos se o campus seria favorável ou não acerca do ingresso de 73 

refugiados na Unifesp e que na reunião da Câmara de Graduação de novembro, seria formado um 74 

grupo de trabalho para reflexão do assunto e que apresentasse sugestões do campus Osasco à 75 

Comissão de Ingresso da ProGrad que, por sua vez, irá decidir posteriormente a política da Unifesp 76 

em relação ao assunto. A professora Luciana, na sequência, agradeceu a presença da professora 77 

Cristina e da senhorita Marina que se retiraram da sala e passou a tratar do segundo item da pauta: 78 

Registro dos nomes dos professores coordenadores de estágios. Administração: Profa. Dra. 79 

Gabriela De Brèlaz (coordenadora) e Profa. Dra. Miriam Oishi (suplente). Ciências Atuariais: Prof. 80 

Dr. Celso Yokomiso (coordenador) e Prof. Dr. Marcio Ferro Catapani (suplente). Ciências 81 

Contábeis: Profa. Dra. Heloisa Hollnagel (coordenadora) e Prof. Ms. Abraham Weintraub 82 

(suplente). Ciências Econômicas: Prof. Dr. Veneziano Araújo (coordenador), Prof. Dr. Fábio 83 

Alexandre (primeiro suplente) e Profa. Dra. Daniela Vaz (segunda suplente). Relações 84 

Internacionais: Profa. Dra. Marina Gusmão (coordenadora) e Profa. Dra. Karen Fernandez 85 

(suplente). Na sequência, a Câmara passou a tratar do terceiro item da pauta: Reprovação dos 86 

estudantes na UC de Teoria Política em razão de exoneração de professora. Com a palavra, a 87 

professora Karen informou que os alunos matriculados na UC de Teoria Política I, até então 88 

ministrada pela professora Solange, estavam registrados como reprovados por frequência e que em 89 

nome da Comissão de Curso enviou memorando à ProGrad solicitando a exclusão desses alunos na 90 

UC. A referida UC começou a ser ministrada pela professora Solange no primeiro semestre de 2015 91 

e logo depois a professora foi exonerada em função de decisão judicial e, com isso, os alunos 92 
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constaram como pendentes e depois como reprovados. Porém, até o momento, a ProGrad não 93 

resolveu a situação e os alunos estão se sentindo prejudicados e têm procurado a coordenação do 94 

curso que não tem mais como proceder. Entre os problemas que os alunos estão enfrentando são: 1. 95 

Indeferimento em UCs durante a rematrícula; 2. Prejuízo aos alunos que buscam mobilidade 96 

acadêmica internacional, uma vez que nos critérios de seleção para concorrer à bolsa de intercâmbio 97 

tomam como crucial o Coeficiente de Rendimento de bom a ótimo, e como é sabida, a reprovação 98 

reduz o coeficiente; 3. Entraves à transferência de curso e de turno, já que o coeficiente de 99 

rendimento é levado em consideração no processo; 4. A transferência externa, ou seja, para outra 100 

universidade, também pode ser comprometida; 5. Acesso às vagas de estágio, nas quais buscam 101 

analisar o histórico escolar; 6. Impacto nos processos de bolsa para iniciação científica e monitoria, 102 

pois em ambos se é analisado o coeficiente de rendimento do concorrente, que é ainda mais 103 

analisado com os cortes de 20% realizado no fornecimento de bolsas. Com isso, os alunos veem 104 

suas vidas acadêmicas extremamente prejudicadas e planos realizados para o próximo ano 105 

impossibilitados devido a esta reprovação inadequada. Por isso, a professora Karen trouxe o assunto 106 

nesta Câmara de Graduação para que saísse daqui um documento reforçando o pedido que já havia 107 

sido feito pela coordenação para exclusão dos alunos da UC.  Todos concordaram e assim foi 108 

encaminhado: a presidência da Câmara de Graduação fará um memorando em nome do conselho 109 

pedindo à ProGrad as devidas providências. Na sequência, a câmara passou a tratar do quarto e 110 

último item da pauta: Diminuição de oferta de UCs eletivas do curso de Ciências Contábeis. Com 111 

a palavra, a professora Nena trouxe a matriz curricular com as alterações das UCs eletivas que 112 

foram cortadas, conforme combinado na última reunião. Porém, alguns membros do conselho 113 

perceberam que além das UCs eletivas, outras pequenas mudanças em UCs obrigatórias haviam 114 

sido feitas. Com a palavra, a professora Claudia Moraes questionou se alterar as eletivas não seria 115 

uma alteração do Projeto Pedagógico do curso (PPC). A professora Luciana esclareceu que esteve 116 

reunida com a professora Maria Angélica e com as professoras Nena e Karen e a Pró-reitora de 117 

Graduação havia dito que fazer essa diminuição da carga horária de eletivas não seria uma alteração 118 

de PPC. Como na matriz curricular apresentada pela professora Nena havia outras alterações que 119 

comprometeriam o PPC do curso, ficou decidido que o curso de Ciências Contábeis faria outra 120 

proposta diminuindo apenas as UCs eletivas conforme combinado inicialmente e apresentasse na 121 

próxima Congregação para homologação. Todos concordaram e assim foi encaminhado. Nada mais 122 

havendo a tratar, a Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic agradeceu a presença de todos e a reunião 123 
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foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos 124 

presentes.  125 

 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Massaro Onusic 

Diretora Acadêmica 

 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza 

Coordenadora do Núcleo de Apoio ao 

Estudante 

 

 

 

____________________________________ 

Profa. Dra. Nena Geruza Cei  

Coordenadora do curso de Ciências 

Contábeis 

 

 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Karen Fernandez Costa 

Coordenadora do curso de Relações 

Internacionais 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa 

Vice-Diretor Acadêmico 

 

 

 

___________________________________ 

Roberto Ferreira 

Representante da Secretaria de Graduação 
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Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 

Vice-Coordenadora de Ciências Econômicas 
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Prof. Ms. Luiz Augusto F. F. Maluf 

Vice-Coordenador do curso de Ciências 

Atuariais 
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___________________________________ 

Prof. Dr. João Tristan Vargas 

Representante da Comissão de Apoio à 

Biblioteca 

 

 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Claudia Moraes de Souza 

Coordenadora do Eixo Multidisciplinar 

 

 

 

____________________________________ 

Isabelle Silva Tosta  

Representante discente do turno integral 

 

 

 

____________________________________ 

Amanda de Oliveira Machado 

Representante discente do turno noturno 

 

 

 

____________________________________ 

Ricardo Vieira Bertoldo 

Secretário Executivo 


