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1ª Reunião Extraordinária da Câmara de Graduação de 2017 

26 de maio de 2017 - Horário: 10h30min - Auditório - Campus Osasco  

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, no 1 

auditório da UNIFESP, Campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 2 

Flores, município de Osasco, a Segunda Reunião Extraordinária do ano de dois mil e 3 

dezessete da Câmara de Graduação da UNIFESP, Campus Osasco, às dez horas e trinta 4 

minutos. Estiveram presentes a Prof.ª Dra. Luciana Massaro Onusic, Diretora Acadêmica do 5 

campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor 6 

Acadêmico, a Prof.ª Dra. Daniela Verzola Vaz, Vice Coordenadora do curso de Ciências 7 

Econômicas, a Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa, Coordenadora do curso de Relações 8 

Internacionais, o Prof. Ms. Luiz Augusto F. F. Maluf, Vice Coordenador do curso de Ciências 9 

Atuariais, a Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, Coordenadora do curso de Ciências 10 

Contábeis, a Prof.ª Dra. Miriam Christi Midori Oishi Nemoto, Vice Coordenadora do curso de 11 

Administração e o convidado, Prof. Dr. Daniel Huertas, do Eixo Multidisciplinar.  O Prof.ª 12 

Luciana Massaro Onusic iniciou a reunião que ocorreu da seguinte forma: Ordem do Dia: 1. 13 

Discussão e encaminhamentos sobre a subárea Célula de Negócios do Eixo Multidisciplinar 14 

– Prof.ª Luciana iniciou informando a presença do convidado, Prof. Daniel Huertas, do Eixo 15 

Multidisciplinar, que elaborou um estudo sobre as disciplinas do Eixo. Prof. Júlio esclareceu 16 

que esse ponto foi levantado diante da necessidade de se realizar uma discussão para que a 17 

Célula de Negócios e as duas UCs que a compõe sejam incorporadas aos cursos. Ouve 18 

tentativas pela Comissão de Horários a incorporação dessas UCs aos cursos, mas por se 19 

tratar de uma discussão pedagógica a Câmara de Graduação seria a instancia ideal para essa 20 

discussão. A ideia é que dessa reunião saia uma Comissão para sanar esses problemas. O 21 

Prof. Daniel informou que essa discussão já se perdura por dois anos, sendo esse o único 22 

problema junto ao Eixo Multidisciplinar. Alguns cursos já confirmaram a incorporação da 23 

Célula de Negócios para 2018. Os cursos que já confirmaram foram Ciências Atuarias, 24 

Relações Internacionais e Ciências Econômicas, faltando apenas os cursos de Administração 25 

e Ciências Contábeis. A ideia é que a partir do ano que vem, a demanda já esteja fixa, 26 
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discutindo apenas os dias e horários que as UCs serão ofertadas na Comissão de Horarios. 27 

Prof. Daniel elucidou sobre os problemas que estão ocorrendo no momento em relação a 28 

carga horaria que deve ser cumprida pelos docentes que é de 120 (cento e vinte) horas por 29 

semestre que equivale a 8 (oito) horas por semana. Em relação a CN1 – Estrutura Dinâmica 30 

das Organizações ministrada pela Prof.ª Liége. Atualmente a Prof.ª Liége tem 90 (noventa) 31 

horas por semestre, ou seja, um déficit de 30 (trinta) horas semestrais nos dois semestres. 32 

Uma proposta já discutida com a Coordenação do Curso de Administração seria transformar 33 

a UC em 60 horas, dessa forma ela ficaria com um superávit no primeiro semestre de 30 34 

(trinta) horas que seria suprido por um déficit de mesma carga horaria no segundo semestre. 35 

Prof. Luiz alertou para verificar se isso é realmente possível junto a CPPD. Prof. Luciana 36 

salientou que a importância dessa discussão e verificar a importância, se essas UCs fazem 37 

sentido nos cursos, na formação do discente. Essa comissão proposta hoje será para 38 

conversar com os para conhecer suas necessidades. Prof. Daniel levantou também os 39 

problemas em relação a quantidade de alunos. Quanto a situação do Prof. João Arantes ele 40 

tem um déficit de 60 (sessenta) horas em cada semestre. A Prof.ª Daniela acredita que a 41 

discussão deva ser ampliada para tratar também de outras UCs da Célula de Negócios, como 42 

a CN3 – Análise de Conjuntura Econômica. Prof. Júlio lembrou que a CN3 é responsabilidade 43 

do Eixo Especifico, ou seja, do próprio curso. Prof. Daniela salientou que pelo curso de 44 

Economia ser um curso muito teórico a Célula de Negócios é muito importante pois nele 45 

existe a parte mais prática. Prof.ª Miriam lembrou que somente aumentar a carga horaria 46 

não resolveria o problema, mas que deveria revisar o conteúdo, pois hoje 70% (setenta por 47 

cento) do conteúdo ministrado pela Prof.ª Liége se assemelha como conteúdo já ministrado 48 

pela Prof.ª Marcia, do curso de Administração, os planos de ensino se assemelham muito. E 49 

a Prof.ª Liége aumentar a carga hora teria que mudar o plano de ensino desta UC. Essa 50 

comissão deve ser elaborada para repensar a atender a todos os cursos. A carga horária 51 

pode ser aumentada, desde que o conteúdo seja revisto. Prof. Júlio disse que o propósito 52 

dessa comissão crie um documento guia para diagnosticar os problemas hoje enfrentados e 53 

posteriormente apresentar possíveis soluções. Prof. Luiz trouxe que NDE de Atuariais 54 
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discutiu que o conteúdo da Célula de Negócios pode ser incorporado pelo curso, desde que 55 

o conteúdo seja elaborado seja discutido em conjunto e significativo para o curso. Prof.ª 56 

Karen também acredita que o conteúdo deva contribuir para funcionar em todos os cursos, 57 

uma vez vários alunos reportam como essa disciplina não sendo significativa para os alunos 58 

de Relações Internacionais. Prof.ª Daniela sugeriu que para compor essa comissão é 59 

importante a participação dos alunos e dos professores que ministram CN3 para realizar 60 

essa integração. Prof.ª Mariana contatou que as opiniões dos cursos são as mesmas, que 61 

vem a importância do eixo multidisciplinar, mas que o conteúdo da Célula de Negócios deve 62 

ser analisado e readequado para as atuais necessidades dos cursos. Prof.ª Luciana 63 

esclareceu que a comissão só trará sugestões e não imposições, e expôs que ficou claro que 64 

as UCs devem ser readequadas e essa comissão vai buscar solucionar esses problemas. Para 65 

o encaminhamento foram encaminhadas 3 (três) propostas. A proposta I, apresentada pela 66 

Prof.ª Luciana, é a representação de 1(um) representante pôr curso/eixo, não sendo os 67 

docentes envolvidos nas UCs a serem discutidas.  A proposta II, apresentada pelo Prof. Julio, 68 

1(um) representante indicado pela Direção (elemento coordenador) e um 1(um) 69 

representante por curso/eixo, não sendo os docentes envolvidos nas UCs a serem discutidas. 70 

A proposta III, apresentada pelo Prof. Daniel, um grupo de trabalho para a discussão pontual 71 

sobre a carga horária da Prof.ª Liége e do Prof. João Arantes. A proposta I recebeu 3 (três) 72 

votos, a proposta II recebeu 2 (dois) votos, a proposta III não recebeu nenhum voto e um dos 73 

presentes se absteve. A coordenação dos cursos deverá trazer para a próxima reunião 74 

ordinária da Câmara de Graduação, a ser realizada no dia 9 de junho, o nome de seus 75 

representantes para comporem a Comissão de Trabalho sobre a área Célula de Negócios, 76 

onde será aprovada a portaria referente a essa comissão que terá o prazo de 3 (três) meses a 77 

partir da se sua publicação para realização de seu trabalho. Não havendo mais pontos de 78 

pauta a ser discutidos nesta reunião a Prof.ª Dra. Luciana Massaro Onusic, concluiu os 79 

trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária 80 

Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pela Prof.ª Dra. 81 

Luciana Massaro Onusic, Diretora Acadêmica do Campus Osasco, que presidiu a reunião e os 82 
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demais membros da Câmara de Graduação presentes à reunião. Osasco, vinte seis de maio 83 

de 2017. 84 

 85 

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Secretária da Câmara de Graduação Tatiana Travassos  

Diretoria Acadêmica Luciana Massaro Onusic  

Diretoria Acadêmica Julio Zorzenon  

Secretaria de Graduação Ausente 

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 
Karen Fernandez Costa  

Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 
Marina Mitiyo Yamamoto  

Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 
Daniela Verzola Vaz    

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Luiz Augusto F. F. Maluf  

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 
Ausente 

Coordenação do  

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 
Ausente 

Coordenação do Curso de  

Administração 
Miriam Oishi  

Comissão de Apoio à Biblioteca Ausente 

Representante discente do integral Ausente 

Representante discente do noturno Ausente 

Convidado 

Eixo Multidisciplinar 
Daniel Huertas  
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