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7ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

11 de outubro de 2019 – Horário: 10h00min 

Auditório Antônio Roberto Espinosa – Campus Osasco 

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório do prédio 1 

do campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, 2 

a sétima reunião ordinária do ano de 2019 da Câmara de Graduação da EPPEN- Escola Paulista de 3 

Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo. Estiveram 4 

presentes Prof.ª Dra. Ismara Izepe de Souza, Presidente da Câmara de Graduação e Coordenadora 5 

do Curso de Relações Internacionais, a Profa. Dra. Fernanda Emy Matsuda, Vice Coordenadora da 6 

Câmara de Graduação e Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Luís Cláudio 7 

Yamaoka, Coordenador do Multidisciplinar, Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Vice 8 

Coordenador do Multidisciplinar, o sr. Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Coordenadora do 9 

NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Pedro Caldas Chadaverian, Coordenador do Curso 10 

de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Samir Sayed, Vice Coordenador do Curso de Administração, o sr. 11 

Marcelo Rogine Domingues Biancolin, representante da Secretaria de Graduação e a srta. Nicole 12 

Correia Duarte, Representante Discente Titular. A servidora Tatiana Travassos de Menezes 13 

secretariou a reunião. A Profa. Ismara abriu a sessão com os ► INFORMES ♦ Diretoria 14 

Acadêmica: O professor Júlio informou sobre o convite realizado pelo Departamento de 15 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, setor coordenado pela Profa. Nildes, para participar de uma 16 

reunião no campus Osasco e sobre a visita do professor Renato Janine Ribeiro, palestrando sobre o 17 

caráter público da Universidade. Informou que, na última reunião do Consu, foi aprovada a abertura 18 

do curso de Geografia no campus Zona Leste e que foi decretada a situação de emergência 19 

orçamentária da Unifesp. ♦ Secretaria de Graduação: Sem informes. ♦ Biblioteca: Sem 20 

representantes. ♦ Representação Discente: A srta. Nicole informou que, referente a realizações de 21 

festas, o CATU iria realizar uma no primeiro mês de aula e que os “Happy Hours” seriam 22 

organizados pela Atlética, por isso seria de difícil controle. ♦ NAE: Sem informes. ♦ Da Câmara de 23 

Graduação: • ENADE - A professora Ismara informou sobre os resultados do ENADE, que a 24 

comissão de curso de Relações Internacionais iria apreciar e discutir as respostas do questionário 25 

que impactaram na nota do curso, principalmente aqueles referentes à infraestrutura. O professor 26 

Júlio sugeriu realizar uma reunião extraordinária para discussão desses resultados e fez ponderações 27 

sobre os elementos avaliativos. Os professores Ismara e Júlio destacaram o melhor desempenho dos 28 

alunos nas provas discursivas do que nas provas de múltipla escolha. A professora Ismara enfatizou 29 

que os alunos deveriam se conscientizar sobre a importância da nota obtida pelos cursos, o sr. 30 

Marcelo concordou com suas palavras, apreciando as avaliações feitas sobre a infraestrutura do 31 

campus. • Projetos Pedagógicos – A professora Ismara informou que, após as adequações pontuais, 32 

os PPCs dos cursos seriam apreciados na próxima reunião do Conselho de Graduação, prevendo-se 33 

sua aprovação, destacando a vigência da nova matriz. O professor Samir pontuou dificuldades na 34 

atualização PPC com a questão da acessibilidade e referente à CPA. A professora Ismara, também, 35 

pontuou essas dificuldades. Com a palavra, o professor Júlio disse que a direção acadêmica entrou 36 

em contato com a Prograd para esclarecer aspectos de atribuições das aulas com a nova proposta 37 

que movimentou as matrizes curriculares dos cursos, que os PPCs da maioria dos cursos, elaborados 38 

em 2014, com exceção do curso de Ciências Atuariais, não tinham incorporado diversas questões 39 

que são consideradas nos PPCs, atualmente, e enfatizou que a direção acadêmica não tinha sido 40 

informada sobre essas questões. Destacou que a CPA seria um problema crônico na Unifesp, que 41 

seria imprescindível seu bom andamento para o Sinaes e para composição da nota, fez 42 

esclarecimentos sobre a competência do CPA e disse que a direção acadêmica poderia encaminhar 43 
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uma solicitação para verificar, efetivamente, as atividades da CPA do campus. Com a palavra, a 44 

professora Fernanda informou sobre a composição, atribuições e atividades do NAI (Núcleo de 45 

Acessibilidade e Inclusão) do campus Osasco e disse que compartilharia com os coordenadores 46 

informações sobre acessibilidade. Com a palavra, o professor Sandro relatou sua experiência com a 47 

comissão de avaliação do MEC em outra instituição de ensino superior e considerou importante a 48 

ação da direção acadêmica com a CPA. Encerrando-se os informes, prosseguiu-se com a ► 49 

ORDEM DO DIA: A professora Ismara perguntou se dois assuntos poderiam ser incluídos na 50 

pauta, que seria a homologação do oferecimento de vaga para refugiados no curso de Ciências 51 

Contábeis e a Reversão de Desistência de Vaga e Trancamento Especial da discente Giane da Silva 52 

Carvalho do curso de Ciências Contábeis. Todos aprovaram a inclusão desses pontos. ♦ 53 

Oferecimento de vaga para refugiados e portadores de visto humanitário no curso de Ciências 54 

Contábeis: A deliberação da comissão de curso de Ciências Contábeis no oferecimento de uma vaga 55 

foi homologada. ♦ Reversão de Desistência de Vaga e Trancamento Especial – Giane da Silva 56 

Carvalho – Ciências Contábeis: O professor Sandro fez esclarecimentos sobre o processo. Dúvidas 57 

foram levantadas referente aos fluxos desse tipo de solicitação. O sr. Marcelo fez esclarecimentos 58 

sobre o trâmite. O indeferimento deliberado pela comissão de curso de Ciências Contábeis por falta 59 

de documentação comprobatória foi homologado, por unanimidade. ♦ Extensão de prazo de 60 

integralização de curso do discente Henrique Ramos Moreira - Ciências Contábeis: Após 61 

apreciação, foi aprovado, por unanimidade, a extensão do prazo por um ano. Antes de apreciar o 62 

próximo ponto, a professora Ismara informou que a professora Marina comunicou à direção 63 

acadêmica que a Prograd solicitou que os PPCs fossem aprovados na Câmara de Graduação em 64 

blocos e que ela apresentasse todos os PPCs que sofreram alteração. A professora Ismara sugeriu 65 

realizar uma fala em conjunto com ela, fazendo uma apresentação, e todos concordaram com isso. ♦ 66 

Extensão de prazo de integralização de curso do discente Leandro Diógenes Melo - Ciências 67 

Contábeis: Após apreciação, foi aprovado, por unanimidade, a extensão do prazo por um ano. ♦ 68 

Extensão de prazo de integralização de curso do discente Antônio Bispo De Almeida Neto -  69 

Ciências Contábeis: Após apreciação, foi aprovado, por unanimidade, a extensão do prazo por seis 70 

meses. ♦ Calendário Acadêmico 2020: A proposta de cronograma enviada pela Prograd foi 71 

apreciada. O professor Júlio relatou como esse processo seria feito e, diante do prazo exíguo, 72 

sugeriu que essa proposta fosse aprovada e que todos encaminhassem suas considerações, via e-73 

mail, até a segunda-feira seguinte da presente reunião. A professora Ismara disse que, no Conselho 74 

de Graduação, poderia expor essas considerações. A sugestão foi aprovada, por unanimidade, e o 75 

parecer seria emitido na segunda-feira indicada. ♦ Divulgação do Cronograma PAD (Programa de 76 

Auxílio à Docência) - 1º semestre de 2020: O professor Júlio fez esclarecimentos sobre o PAD e a a 77 

divulgação do cronograma seria encaminhada via e-mail aos docentes do campus. ♦ Discussão 78 

sobre racionalização das grades horárias dos cursos: O professor Samir relembrou as discussões 79 

sobre o assunto realizadas na última reunião da Câmara, trouxe algumas questões discutidas na 80 

Comissão de Curso de Administração, que propõe aulas à tarde e, as que sobrassem, no período da 81 

manhã para as turmas do primeiro ao quarto termo do integral e aulas de manhã, preferencialmente, 82 

para as turmas do quinto termo em diante. Perguntou qual seria a disponibilidade de os outros 83 

cursos apoiarem essa proposta, sugeriu realizar pesquisas entre os alunos e levar essa discussão às 84 

reuniões dos departamentos e comissões de curso a fim de trazer pontos importantes para a Câmara 85 

debater, acreditando que a racionalização da grade traria mais benefícios do que malefícios. Com a 86 

palavra, a professora Ismara comentou sobre as discussões realizadas no curso de Relações 87 

Internacionais, que considera a organização das aulas dos últimos termos no período da manhã a 88 

fim de os alunos do integral poderem estagiar no período vespertino, embora houvesse resistências 89 
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de alguns professores em relação a ministrar aulas no matutino devido a outras atividades 90 

acadêmicas. Disse que o PPC do curso iria passar por uma reestruturação, assim, essas questões 91 

seriam levadas ao NDE, comentou sobre sua experiência quando participava das reuniões da 92 

Comissão de Horários e sugeriu a este colegiado que os blocos de disponibilidade aumentassem de 93 

seis para oito opções. Com a palavra, o professor Júlio considerou oportunas as questões trazidas 94 

pelo professor Samir e disse que esse problema teria dois aspectos, um conjuntural e outro estrutural. 95 

Explicou que o aspecto conjuntural seria que ocorriam, todo semestre, problemas decorrentes das 96 

alterações da grade, pois não havia uma regularidade na oferta das disciplinas e isso relacionava-se 97 

à formação do campus. Relembrou que a Comissão de Horários havia sido criada pela Direção 98 

Acadêmica numa época em que a Câmara de Graduação ainda não tinha sido instalada e, naquele 99 

tempo, os coordenadores dos cursos se reuniam para elaborar a grade horária, destacando a falta de 100 

professores que se tinha na época. E, hoje, consideraria que essa Comissão deveria estar vinculada à 101 

Câmara de Graduação e não mais a Direção Acadêmica, assim, acreditava que os pontos levantados 102 

pelo professor Samir poderiam ser solucionados a partir daí. Já o aspecto estrutural se daria com os 103 

problemas decorrentes de professores que não informavam sua disponibilidade de horário, ou 104 

quando a fazia, constava apenas uma opção, acreditando que nesse aspecto, os alunos poderiam se 105 

posicionar. Sugeriu, assim, que a Câmara de Graduação estabelecesse uma série de sugestões, como 106 

aulas dos últimos termos do Integral sejam ministradas, preferencialmente, de manhã por conta dos 107 

estágios, evitando-se a lotação das turmas do Noturno ou tardar a formação do aluno. Ainda com a 108 

palavra, o professor Júlio destacou que decisões seriam tomadas de forma corporativa, sugerindo 109 

repensar a forma de lotação dos docentes, mesmo considerando esse assunto um tabu, pois com o 110 

afastamento de professores, a disciplina destes eram retiradas da grade por falta de um substituto 111 

devido a pequena quantidade de professores alocados por departamento. Além do mais, acrescentou 112 

a sugestão de a Câmara de Graduação indicar aulas no período matutino ou vespertino para os 113 

últimos termos das turmas do integral, levando esse assunto para discussão nos departamentos, que 114 

membros do colegiado poderiam apresentar algumas avaliações por escrita a fim de se repensar essa 115 

proposta. Após outras considerações, propôs o encaminhamento de a Câmara de Graduação pautar 116 

na próxima sessão da Congregação a proposta de vinculação da Comissão de Horários à Câmara e 117 

não mais à direção acadêmica, levando-se em consideração que seria o local mais adequado para 118 

fazer essa intersecção entre as questões pedagógicas, de racionalização com a própria prática da 119 

comissão e a discussão realizada no presente colegiado. Por fim, o professor Júlio sugeriu, ainda, 120 

que a própria Comissão de Horários pudesse trazer sugestões no sentido de a Câmara de Graduação 121 

discutir as questões da grade. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o 122 

sr. Marcelo destacou que muitos alunos ingressantes já iniciam no primeiro termo estagiando, por 123 

causa disso, muitos se matriculam em uma quantidade mínima de disciplinas. Aproveitou para 124 

sugerir que o período inicial do estágio fosse de 4 horas diárias. Com a palavra, o professor 125 

Francisco observou que estagiar no primeiro ciclo básico seria temerário, pois comprometia a 126 

formação do aluno, comparando essa situação com o que acontecia nos cursos técnicos 127 

profissionalizantes e disse que cada curso deveria definir o seu ciclo básico a partir do qual o aluno 128 

pudesse estagiar. O professor Júlio concordou com o professor Francisco, entendendo que o estágio 129 

seria uma forma de inserir os estudantes na prática profissional, tornando-se a capacidade mais 130 

concreta e não uma fonte de renda, relembrou da judicialização de alguns estágios do curso de 131 

economia, sugerindo trazer essa questão para discussão na Câmara.  A professora Ismara disse que, 132 

a princípio, o ponto levantado pelo professor Francisco poderia ser apreciado pelas Comissões de 133 

Curso. Com a palavra, o professor Pedro relembrou sua experiência quando estagiava, acreditava 134 

que o estágio não estaria afetando a qualidade da formação do aluno, pelo contrário, percebia que os 135 
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alunos que se formavam tinham um excelente nível, e que isso seria a realidade diante da ausência 136 

de verbas para bolsas estudantis. Ressaltou que a Universidade não poderia se curvar diante das 137 

exigências do mercado e sugeriu, ajustar o horário do integral, verificando-se a viabilidade de 138 

alterar o início da aula do vespertino para às 15 horas, pois muitos alunos não conseguiam chegar às 139 

14 horas para assistir aula. Com a palavra, o professor Marcelo concordou com as palavras do 140 

professor Pedro sobre ajustes no horário do integral, destacou que as realidades de hoje e de quando 141 

os professores eram estudantes seriam diferentes, entendia que estagiar o dia todo para comprometia 142 

o tempo de estudos e pensava no impacto disso na formação futura do aluno. Enfatizou que os 143 

alunos dos primeiros turnos deveriam ter aulas pela manhã e tarde e que melhorar a qualidade da 144 

formação do aluno envolveria diversos aspectos. A professora Ismara enfatizou que essa discussão 145 

deveria ser iniciada nas comissões de cursos, definindo-se o que seria o ciclo básico diante da 146 

obrigatoriedade ou não de se estagiar e, também, da realidade socioeconômica do aluno. Desta 147 

maneira, propôs levar esse assunto à discussão, mas sem a necessidade de definir o ciclo básico para 148 

cada curso, pois este relacionava-se aos projetos pedagógicos e aproveitar para relatar as 149 

considerações feitas pelo curso de Relações Internacionais sobre o assunto. Com a palavra, o 150 

professor Júlio sugeriu realizar um seminário, pois todos os argumentos levantados seriam válidos. 151 

♦ Liga de Finanças: O professor Júlio justificou sua ausência na reunião na qual o ponto tinha sido 152 

pautado, esclareceu que foi solicitada a formalização da Liga, que seria um encontro entre 153 

estudantes e professores para discussão de temas relacionados a área através de palestras, debates 154 

com emissão de certificados. Citou as ligas existentes na EPM e EPE, disse que a Prograd sugeriu 155 

que a Câmara de Graduação do campus Osasco discutisse esse assunto em própria sessão e, 156 

posteriormente, encaminhasse uma avaliação sobre o regimento e a proposta apresentada pela Liga 157 

de Finanças e sugeriu, para isso, escolher entre dois ou três membros do colegiado como 158 

pareceristas. A srta. Nicole perguntou qual seria a vinculação que a liga teria com a universidade 159 

diante de uma ausência de regimento e como seria sua atuação. O professor Júlio respondeu que a 160 

Liga seria conhecida pela universidade como uma associação importante na formação do estudante 161 

podendo atuar com mini-cursos, eventos, palestras oferecidas, somente, para alunos da EPPEN, 162 

fornecendo, assim, certificados reconhecidos pela própria universidade, vinculando-se à graduação 163 

e não à extensão. Com a palavra, o professor Sandro mostrou-se preocupado com o funcionamento 164 

disso no aspecto jurídico e contábil, destacando a importância de um parecer jurídico da Unifesp 165 

sobre a vinculação, organização e responsabilidade jurídica. Foi aprovado, por unanimidade, que os 166 

professores Júlio e Sandro e a srta Nicole apresentariam um parecer na próxima sessão da Câmara. 167 

Encerrada a sessão, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a presente ata, que deverá ser 168 

posteriormente aprovada e assinada pelos membros da Câmara de Graduação. 169 
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Prof. Dr. Sandro Braz Silva  

Coordenação do Curso de  
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Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  

Coordenação do  

Multidisciplinar 
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Coordenação do Curso de  
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Prof. Dr. Samir Sayed  

Representante discente do integral Nicole Correia Duarte  
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