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2ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação de 2018 
13 de abril de 2018 - Horário: 10h30min – Auditório - Campus Osasco  

 

Ao decimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 Ordinária do ano de dois mil e dezoito da 3 

Câmara de Graduação da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, 4 

UNIFESP - Campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Prof.ª Dra. 5 

Marina Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação da EPPEN e Coordenadora 6 

do Curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor 7 

Acadêmico, Roberto Ferreira Junior, Chefe da Secretaria Acadêmica de Graduação, a Prof.ª 8 

Dra. Karen Fernandez Costa, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr. 9 

Celso Takashi Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, o Prof. Dr. Daniel 10 

Monteiro Huertas, Coordenador do Eixo Multidisciplinar,  Prof. Dr. Douglas Mendosa e 11 

Carlos Eduardo Dias, representantes do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante e o Prof. 12 

Dr.  Evandro Luiz Lopes, representante do Curso de Administração, Andreas Leber, 13 

representante da Comissão de Apoio a Biblioteca e a discente Pamela Naomi Oshima, 14 

representante discente do turno noturno. A Prof.ª Marina Mitiyo Yamamoto, iniciou os 15 

trabalhos com a divulgação dos informes e a discussão da ordem do dia, que ocorreu da 16 

seguinte forma: Informes: 1. Diretoria Acadêmica – A. Congresso acadêmico - Prof. Julio 17 

informou que este ano, pela primeira vez, o Congresso Acadêmico será decentralizado e 18 

acontecerá nos dias 11 e 12 de junho. Solicitou a divulgação dos trabalhos e lembrou que 19 

nesses dias as aulas serão suspensas, já fazendo parte do calendário acadêmico da UNIFESP. 20 

B. Auxílios Estudantis - Os auxílios já foram razoavelmente equacionados, mantendo mesmo 21 

valor e número de bolsas, nos campi Baixada Santista e Diadema, os alunos estão em greve 22 

querendo esclarecimentos referentes aos auxílios de recursos de custeios. 2. Secretaria de 23 

Graduação – A. Processo do aluno Auro Tanaka - Roberto informou que o processo do 24 

aluno Auro Tanaka foi deferido pelo Conselho de Graduação no dia 21 de março de 2018, o 25 
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discente já tomou ciência e já está frequentando as aulas. B. Preparação da grade do 26 

próximo semestre - A secretaria solicita que as Coordenações levantem os problemas 27 

encontrados na rematrícula e já indiquem os docentes responsáveis pelos deferimentos. No 28 

decorrer do informe surgiu assuntos referentes as dificuldades no período rematrícula 29 

enfrentadas pelos coordenadores. Prof. Julio sugeriu que numa próxima reunião esse 30 

assunto fosse pautado. 3. Biblioteca – A. Instrumento de Avalição do MEC - Andreas 31 

informou que mudaram os critérios de avalição dos cursos no MEC. Uma das alterações e 32 

referente a titulação dos docentes, que passa a ser critério de cada curso, não havendo mais 33 

a exigência por doutorado. Também a bibliografia determinada pelo PPC deverá ser avaliada 34 

pelo que for definido pelo NDE de cada curso que, também, indicará o tipo de acervo, se 35 

eletrônico ou físico e seu quantitativo. B. Minha Biblioteca – Andreas avisou também que a 36 

partir da última semana a UNIFESP assinou a base Minha Biblioteca, consorcio de editoras 37 

nacionais, com 8.000 (oito mil) títulos em e-books. Para o Campus Osasco tem em torno de 38 

2.700 (dois mil e setecentos) títulos abrangendo boa parte da nossa bibliografia. Todos os 39 

presentes concordaram com a alteração dos pontos de pauta 3, 4 e 5 para informe por 40 

solicitação dos representantes do NAE.  4. Acessibilidade e Inclusão - Carlos informou que o 41 

NAE tem recebido alunos já veteranos que se encaixariam em algum tipo de deficiência.  Um 42 

grande numero de alunos com dificuldades de projeção, como luminosidade e tamanho da 43 

fonte. Solicita-se que os professores sejam mais atentos a essas necessidades desses alunos. 44 

E que os docentes que estejam tendo algum tipo de dificuldade que sejam orientados a 45 

procurar o NAE. Carlos comentou sobre o Site da Universidade do Paraná que auxilia nessas 46 

situações e se prontificou de mandar o material para os membros da Câmara de Graduação. 47 

5. Projeto de Apoio Pedagógico – Carlos informou que já passaram em praticamente todas 48 

as turmas dos primeiros termos para apresentar o NAE. A recepção foi muito boa por parte 49 

dos docentes e dos discentes. 6. Conversas do NAE com as Comissões de Curso – O NAE se 50 

coloca à disposição de uma conversa junto as comissões de curso. Surgiu uma ideia de 51 
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cursos de férias para ajudar os alunos com as disciplinas de estatística e outras que 52 

demonstrem dificuldades. Ordem do dia: A representante discente Pamela solicitou uma 53 

inversão de pauta trazendo o ponto referente a Integração dos Calouros para o começo da 54 

reunião.  A inversão de pauta foi aprovada por todos. 1. Integração de Calouros – A Pamela 55 

informou que em conversas com o Gabriel da atlética foi pensada uma atividade esportiva 56 

entre professores e alunos, mas acredita-se que não tenha aderência, outra sugestão é fazer 57 

uma nova apresentação da faculdade tratando coisas como rematrícula, iniciação cientifica, 58 

monitoria, NAE. Carlos sugeriu algo mais cultural, como música com integração entre alunos 59 

e professores. Júlio sugeriu que a proposta do Carlos seja mais interessante. Carlos citou o 60 

exemplo da semana amarela que usou o esporte de forma não competitiva, como yoga, 61 

alongamento, caminhada. Roberto lembrou que desde 2016 a secretária encaminha via e-62 

mail um manual sobre a EPPEN, com informações relativas a vida acadêmica. Ficou acordado 63 

que os alunos irão planejar algo em conjunto com a atlética. Como as atividades devem 64 

acontecer no início do mês de maio foi acordado que caso as atividades aconteçam depois 65 

da próxima reunião irão encaminhar as propostas e será pautado. Foi sugerido que tenha 66 

uma divulgação e que não seja na sexta para que não ocorra evasão. Foi orientado também 67 

é que os professores não dispensem os alunos falando que não tem aula. Carlos lembrou da 68 

importância da participação dos docentes. Roberto solicitou duas Questões de Ordem 69 

referente aos pontos de pauta referentes ao Trancamento de Matrícula Excepcional - 70 

Gustavo Parra Leonel - Ciências Contábeis (Anexo 7) e Solicitação de Extensão de 71 

Integralização de Prazo - Alan Uhima Ramos - Ciências Contábeis (Anexo 8) 72 

respectivamente, já foram aprovados ad referendum. O item Reversão de desistência do 73 

curso - Vanderlei Gonçalves Jr. - Ciências Econômicas (Anexos 10 e 11) no ponto de vista da 74 

Secretaria da Graduação não deveria ser pautado na Câmara de Graduação. O aluno não fez 75 

matrícula no prazo estipulado pelo regimento no segundo semestre do ano passado (2017) e 76 

então foi jubilado. A algumas semanas ele procurou a Secretaria de Graduação para abrir o 77 
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processo solicitando novamente o vínculo com a faculdade. Roberto então pediu para ler a 78 

Questão de Ordem “Baseando-se no que foi juntado aos autos, a Secretaria de Graduação 79 

entende que em relação a forma, ficou configurado abandono de curso, nos termos dos 80 

artigos 110, combinado com o inciso 7, do artigo 114 do regimento interno da Pró-Reitoria de 81 

Graduação, dado que não houve qualquer ocorrência de matrícula fora de prazo, nos termos 82 

do paragrafo 1º, 2º e 3 do artigo 109 da mesma norma, e nem ouve também pedido de 83 

trancamento regular de matricula. Destaca-se que o requerente não apresentou em sua 84 

petição qualquer documentação comprobatória que desse respaldo ao seu pleito. Ainda em 85 

um âmbito da formalidade processual esta secretaria manifesta-se de forma divergente ao 86 

parecer da comissão de curso de ciências econômicas, pois não há nos autos qualquer laudo 87 

médico que ateste a condição mental do discente algo que caracterizaria a estrita “força 88 

maior” impedindo, portanto, de efetuar a rematrícula na época. Ao considerar as instruções 89 

da ProGrad quanto a instrução processual para esse tipo de pleito a mesma diz que “o pedido 90 

deverá estar devidamente justificado, constando documentação comprobatória que gera a 91 

solicitação”, mas em analise ao processo não há qualquer documentação que subsidie o 92 

pedido de reversão. Isso posto, entendemos que esse pleito como um caso omisso as normas 93 

da graduação da universidade, cujo encaminhamento está disposto no artigo 136 do 94 

regimento da graduação que diz “. Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de 95 

Graduação, ouvido o Conselho de Graduação”. A prerrogativa para decidir sobre a matéria 96 

tem fundamentos pelo inciso 3º, parágrafo 2º, do artigo 1º da lei 9784/99 a lei que regula o 97 

processo administrativo no âmbito da administração pública federal que define a autoridade 98 

como agente público dotado de poder de decisão. Assim solicitamos ao presente colegiado a 99 

remissão do processo a senhora Pró-Reitora de Graduação para análise e decisão dada a 100 

sensibilidade da matéria bem como seus possíveis desdobramentos”. Prof.ª Marina e Prof. 101 

Júlio consideraram que o pleito seja válido nessa Câmara pois existe a solicitação da 102 

Coordenação do Curso de Ciências Econômicas, mesmo que isso não seja um atributo da 103 
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Câmara de Graduação, sendo um subsidio a mais para Pró-Reitora de Graduação. Decidiu-se 104 

manter o ponto de pauta o item Reversão de desistência do curso - Vanderlei Gonçalves Jr. 105 

- Ciências Econômicas (Anexos 10 e 11), e os itens de pauta referentes ao Trancamento de 106 

Matrícula Excepcional - Gustavo Parra Leonel - Ciências Contábeis (Anexo 7) e Solicitação 107 

de Extensão de Integralização de Prazo - Alan Uhima Ramos - Ciências Contábeis (Anexo 8) 108 

respectivamente, como já foram aprovados ad referendum, ficam como informes. 109 

Prosseguindo com a Ordem do dia: 2. Sistema de Ingresso para o Vestibular 2019 - 110 

Validação (Anexo 6) – Prof. Marina informou que a ProGrad solicitou que sejam verificados 111 

os critérios utilizados em 2018 no vestibular. Alguns cursos solicitaram mais tempo para essa 112 

discussão para pautar na reunião se seus cursos. Ficou acordado para próxima reunião a 113 

entrega e apresentação pelas coordenações dos cursos das Validações do Sistema de 114 

Ingresso para o Vestibular 2019. 3. Aprovação das Normativas de Validação de Diplomas 115 

(Anexos 1, 2, 3 e 4) – Foram apresentadas as normativas dos cursos de Administração, 116 

Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Relações Internacionais e Ciências Contábeis. As 117 

normativas de todos cursos foram aprovadas por unanimidade. 4. Aprovação do NDE do 118 

Curso de Direito (Anexo 9) – O NDE do Curso de Direito será composto da seguinte maneira: 119 

Prof. Álvaro Luis dos Santos Pereira, Prof.ª Carolina Chasin, Prof.ª Carla Osmo, Prof. Daniel 120 

Campos de Carvalho (coordenador pro-tempore), Prof. Danilo Tavares da Silva, Prof. Fábio 121 

César Venturini (representando do Eixo Multidisciplinar pro-tempore), Prof.ª Fernanda Emy 122 

Matsuda, Prof. Iage Zendron Miola, Prof. Ivan Cesar Ribeiro, Prof. Raphael Cezar da Silva 123 

Neves, Prof. Renan Honório Quinalha e Prof. Pedro Scherer de Mello Aleixo. O NDE do Curso 124 

de Direito foi aprovado por unanimidade. 5. Reversão de desistência do curso - Vanderlei 125 

Gonçalves Jr. - Ciências Econômicas (Anexos 10 e 11) – Prof. Julio posicionou sobre o 126 

histórico do discente no Curso de Economia e concorda com o posicionamento do curso. 127 

Roberto reforçou a posição da Secretaria de Graduação elencando os motivos já 128 

mencionados. O acolhimento do pedido do aluno foi aprovado com 4 (quatro) votos 129 
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favoráveis, 3 (três) contrários e 1 (uma) abstenção. Não havendo mais pontos a serem 130 

discutidos nesta reunião, a Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto, Presidente da Câmara de 131 

Graduação do Campus Osasco, concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu 132 

Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de 133 

aprovada, será assinada pela Presidente da Câmara de Graduação da EPPEN e os demais 134 

membros da Câmara de Graduação presentes à reunião. Osasco, treze de abril de 2018. 135 

Presidente da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Prof.ª Dra. Marina Mitiyo Yamamoto ________________________________________________________ 

Membros da Câmara de Graduação – Campus Osasco 

Andreas Leber ________________________________________________________ 

Carlos Eduardo Dias ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas  ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Douglas Mendosa  ________________________________________________________ 

Prof. Dr.  Evandro Luiz Lopes ________________________________________________________ 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa ________________________________________________________ 

Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa ________________________________________________________ 

Roberto Ferreira Junior ________________________________________________________ 

Pamela Naomi Oshima ________________________________________________________ 

Secretária Executiva  

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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