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5ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

14 de agosto de 2020 – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente virtual, via 1 

Google Meet, a Quinta Reunião Ordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação da EPPEN- 2 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de São Pau-3 

lo. Estiveram presentes a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Presidente da Câmara de Graduação, o 4 

Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Vice Presidente da Câmara de Graduação, o sr. Roberto Fer-5 

reira Junior, representante da Secretaria de Graduação, o sr. Andreas Leber, representante da Biblio-6 

teca, a Profa. Dra. Francielle Santo Pedro Simões, Coordenadora do NAE, a sra.  Emilia Tiemi 7 

Shinkawa, Assistente Social representante do Núcleo de Apoio ao Estudante Prof. Dr. Emerson 8 

Gomes dos Santos, Coordenador do Curso de Administração, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 9 

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian, Coordenador do 10 

curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr.  Luís Cláudio Yamaoka, Coordenador do Eixo Multidisci-11 

plinar, Prof. Dr. Iagê Zendrom Miola, Coordenador do curso de Direito, Prof. Dr. Álvaro Luis dos 12 

Santos Pereira, Vice Coordenador do curso de Direito e a representante discente Nicole Duarte Cor-13 

reia Duarte. O Prof. Dr. Sandro Braz Silva não justificou ausência. A assistente em administração, 14 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A sessão iniciou-se às dez horas e oito 15 

minutos com os ► INFORMES ♦ Da Direção Acadêmica: O professor Júlio informou sobre o 16 

PDI, esclarecendo que o campus deveria definir objetivos e metas dentro dos cinco grandes temas 17 

da política universitária a saber: Defesa da vida, da educação pública e da dignidade humana; uni-18 

versidade plural, democrática e em diálogo com a sociedade; ciência e inovação com impacto social 19 

e em cooperação; articulação pedagógica e multicampi e completar e consolidar a expansão, e que 20 

estaria disponível para a comunidade acadêmica um formulário para preenchimento individual ou 21 

coletivo para submissão de propostas. Informou, também, sobre o edital de chamamento do Finep 22 

para projetos executivos em infraestrutura de pesquisa. Com a palavra, o professor Celso apresentou 23 

suas dúvidas sobre o PDI, perguntando quais eixos deveriam ser trabalhados e o professor Júlio 24 

esclareceu que cabia aos órgãos setoriais, dentro dos cinco grandes temas, tirar objetivos universitá-25 

rios setoriais e estratégicos, que deveriam ser definidos, localmente, através da Congregação, por 26 

meio da participação de seus conselheiros de um questionário eletrônico e relatou algumas discus-27 

sões realizadas na referida reunião sobre o assunto. A professor Ismara disse que teria dúvidas refe-28 

rentes à contribuição da Câmara de Graduação para esse processo, entendia que poderia solicitar à 29 

representação discente que divulgasse as informações entre os estudantes e perguntou se uma co-30 

missão local seria instalada. O professor Júlio respondeu que a instalação da comissão local faria 31 

parte da quarta etapa desse processo, que seria de operacionalização e monitoramento da composi-32 

ção desse plano, que, no momento, estaria na terceira etapa e esclareceu que, no âmbito do ensino 33 

da graduação, algumas metas e objetivos deveriam ser apontados com a perspectiva de constarem 34 

no PDI. Aproveitou para explicar o que seria esse documento, que orientaria as ações da Universi-35 

dade nos próximos cinco anos e exemplificou algumas formas de participação da Câmara. Após 36 

esclarecimento de dúvidas, ficou decidido que a Câmara de Graduação encaminharia um e-mail aos 37 

membros solicitando que enviassem suas contribuições e, a partir disso, uma reunião extraordinária 38 

poderia ser agendada para apreciação destas. ♦ Da Secretaria Acadêmica: O sr. Roberto fez infor-39 

mes sobre a elaboração da grade horária do 2º semestre de 2020, disse que a Comissão de Horários 40 

iria se reunir na próxima semana e que a secretaria havia encaminhado aos coordenadores, via SEI, 41 

um processo no qual constava um levantamento com base nas demandas das disciplinas, na oferta 42 

de UC e tamanho de turma. Com a palavra, o professor Júlio agradeceu ao sr. Roberto por lembrar 43 

da retomada das reuniões da Comissão de Horários e disse que a perspectiva, para o segundo se-44 
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mestre, seria a continuação das ADEs. Via chat, a srta. Nicole perguntou ao sr. Roberto se as UCs 45 

teriam turmas maiores com vistas de eliminar alguns passivos e a professora Ismara sugeriu que 46 

esse assunto poderia ser apreciado em próxima reunião da Câmara. Com a palavra, o professor Luís 47 

Yamaoka perguntou o que seria discutido na reunião da Comissão de Horários e o professor Júlio 48 

respondeu que a discussão inicial seria sobre os problemas que implicariam na formação da grade. 49 

Com a palavra, o sr. Roberto respondeu à srta. Nicole que, segundo esclarecimento da Pró-Reitora 50 

de Graduação, a portaria das ADEs não fazia menção ao acréscimo de alunos para além do que ti-51 

nha sido estabelecido, por esse motivo, não poderia aumentar o tamanho da turma, mas entendia 52 

que uma consulta ou revisão dessa portaria poderia ser realizada. Com a palavra, o professor Júlio 53 

informou que essa questão e outras referentes ao segundo semestre seriam discutidas na próxima 54 

sessão do Conselho de Graduação. ♦ Da Biblioteca: Sem informes. ♦ Da Representação Discente: 55 

Sem informes. ♦ Do NAE: A professora Franciele fez informes sobre a publicação dos editais de 56 

empréstimo de equipamento de informática e do auxílio do pacote de dados. Na sequência, a dis-57 

cussão do primeiro ponto da pauta foi antecipada, mas, antes disso, a palavra foi passada para o 58 

professor Iagê que informou que a reunião da Comissão de Acompanhamento, que logo iria se ini-59 

ciar, tinha como pauta o planejamento do segundo semestre e o compartilhamento das experiências 60 

dos campi com as ADEs. ♦ Balanço preliminar sobre as ADEs: aspectos positivos, dificuldades 61 

e necessidade de aprimoramento: A Presidente passou a palavra para os coordenadores e para 62 

representante discente que relataram as experiências dos cursos com as ADEs. Informou que os 63 

relatos seriam levados, pelo professor Iagê, na referida reunião da Comissão de Acompanhamento e 64 

disse que o assunto seria retomado em próxima reunião diante das novidades vindas da Prograd 65 

sobre a avaliação sistematizada. Esgotado o assunto, prosseguiu-se com os informes. Com a palavra, 66 

o professor Celso informou que o Núcleo dos cursinhos populares havia sido aprovado na última 67 

reunião do Conselho de Extensão e Cultura, que uma feira de profissões estaria sendo organizada, 68 

prevista para acontecer na segunda quinzena de setembro, e solicitou que os cursos elaborassem um 69 

breve vídeo de apresentação relatando as perspectivas e desafios da área. ♦ Curricularização: A 70 

palavra foi passada para o professor Álvaro que retomou o que seria a curricularização da extensão 71 

nos cursos de graduação, disse que os professores Samir Sayed, João Arantes e ele comporiam a 72 

Comissão de Acompanhamento da Unifesp e informou que a intenção seria que, em 2021, os cursos 73 

já tivessem incorporado a curricularização das atividades extensionistas em seus PPCs. Relatou 74 

quais eram as iniciativas que estavam sendo feitas no âmbito da CAEC, fez esclarecimentos sobre o 75 

andamento de implementação deste processo junto aos cursos, informou que haveria uma ampliação 76 

de propostas de projetos e programas extensionistas e que um questionário seria encaminhado no 77 

intuito de identificar o que já estaria sendo feito na EPPEN e de pensar nas UCs que poderão ser 78 

vinculadas ao processo de curricularização. Finalizou propondo que a Câmara de Graduação defi-79 

nisse um cronograma unificado. Com a palavra, o professor Celso reforçou que as deliberações 80 

principais estariam no âmbito da Câmara de Graduação e que a CAEC funcionaria, apenas, como 81 

apoio nesse processo. Com a palavra, o professor Emerson demonstrou-se preocupado com o prazo, 82 

que ficou prejudicado por causa da pandemia, para a definição de um calendário para 2021 e para a 83 

formalização, nas Câmaras de Graduação e Extensão e na Secretaria Acadêmica, dos projetos, dos 84 

programas e das UCs que seriam incorporadas. Diante dessas preocupações, a professora Ismara 85 

disse que a Câmara aguardaria uma resposta oficial da Prograd sobre os novos prazos para que um 86 

cronograma unificado fosse definido, mas que a discussão deveria continuar no âmbito das comis-87 

sões de curso. Com a palavra, o professor Álvaro disse que, mesmo aguardando uma posição oficial 88 

da Prograd, os cursos deveriam prever UCs com carga extensionista para 2021 como um ensaio do 89 

que deverá ser feito, futuramente, e disse que uma diretriz deveria sair da Câmara de Graduação. A 90 
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professora Ismara considerou pensar numa diretriz da Câmara incentivando os cursos a projetarem a 91 

incorporação das UCs levando-se em conta os prazos estabelecidos no planejamento do segundo 92 

semestre. ♦ PEC-G: prazos para cursos se manifestarem: A professora Ismara reforçou os prazos 93 

para os cursos manifestarem adesão via SEI. Com a palavra, o professor Emerson solicitou, em no-94 

me da comissão de curso de Administração, mais informações institucionais sobre esse programa, 95 

pois a comissão ainda não se sentia madura para tomar uma decisão. A professora Ismara respondeu 96 

que consultaria a Prograd, fez um breve relato sobre uma experiência positiva no curso de Relações 97 

Interacionais e perguntou ao NAE se havia alguma experiência a ser compartilhada. O professor 98 

Júlio, também, relatou uma experiência positiva com aluno do PEC-G. Com a palavra, a sra. Emília 99 

relatou que sua experiência com os alunos PEC-G seria muito positiva, destacou que seriam estu-100 

dantes muito organizados na entrega dos documentos para o PAPE, além de esforçados e competen-101 

tes e que procuravam sempre se entrosar com os outros estudantes. Disse que verificaria mais dados, 102 

se houvesse necessidade. ♦ Portaria das ADES: alteração sobre trancamento e Fluxos sobre 103 

trancamento e exclusão para ingressantes: A professora Ismara informou que muitos alunos pro-104 

curaram as coordenações de curso para solicitar reversão de trancamento e que isso precisava ser 105 

formalizado. Solicitou ao sr. Roberto esclarecimentos sobre esse fluxo e, também, sobre o fluxo do 106 

trancamento pandemia e de exclusão de UC para os ingressantes. Com a palavra, o sr. Roberto fez 107 

esclarecimentos sobre a flexibilização dos procedimentos acadêmicos prevista na portaria e na Ins-108 

trução Normativa nº 5 da Prograd, informou que o estudante deve procurar a secretaria, que iria 109 

tramitar as solicitações via SEI para as coordenações dos cursos. Explicou que as exclusões de UCs 110 

para os veteranos se dava através do sistema da rematrícula e, para os ingressantes, a secretaria faria 111 

manualmente mediante confirmação da coordenação do curso. Aproveitou para tirar dúvidas levan-112 

tadas pelos professores Celso e Ismara e reforçou que os docentes devem lançar conceito na pasta 113 

verde depois do fim do período de solicitação de trancamento. Esgotados os informes, prosseguiu-114 

se com a ORDEM DO DIA: Aproveitamento de Estudos nas circunstâncias da pandemia, con-115 

forme Art. 6º §1º da Instrução Normativa ProGrad nº 5/2020: O sr. Roberto informou que a 116 

secretaria acadêmica consultou à SAG para maiores esclarecimentos sobre o processo de aprovei-117 

tamento de estudos e sobre a validação da documentação da instituição de origem, que seria o histó-118 

rico escolar e o conteúdo programático, mas que não tinha recebido resposta até o momento da pre-119 

sente reunião. Disse que a secretaria estaria considerando atendimento presencial para recebimento 120 

e validação dessa documentação, pois poucas instituições de ensino tinham adotado o modelo de 121 

validação de documentos de forma eletrônica e relembrou como se dava o protocolo desse tipo de 122 

requerimento antes da pandemia. Destacou que a IN nº 5 da Prograd disporia que a análise, delibe-123 

ração e registro dos aproveitamentos de estudo ficavam a critério das unidades acadêmicas e per-124 

guntou à Câmara a definição das seguintes questões: se haveria restrições no recebimento desses 125 

pedidos ou se todos seriam atendidos, restrições estas que considerariam somente os pedidos de 126 

equivalência de UCs em curso para ingressantes e para estudantes que estariam para se formar; no 127 

caso do não atendimento presencial, o histórico escolar original poderia ser enviado, pelo estudante, 128 

via correio, para se ter um respaldo sobre a validação do documento, ou por e-mail com validação 129 

eletrônica. Com a palavra, a professora Ismara sugeriu restringir isso para os ingressantes e para 130 

aqueles estudantes que precisam se formar, que os demais poderiam esperar o retorno das atividades 131 

presenciais e disse que havia resistência ao atendimento presencial. O professor Júlio perguntou ao 132 

sr. Roberto se haveria disponibilidade voluntária de plantão presencial da secretaria acadêmica para 133 

recebimento desses documentos e daqueles que fossem enviados pelos correios, enfatizando que 134 

não concordaria com isso. Com a palavra, o sr. Roberto relatou a experiência da secretaria com o 135 

uso do SEI para tramitar a documentação de estágio, acreditando que esse fluxo online iria perma-136 
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necer mesmo após o retorno das atividades presenciais. Respondeu ao professor Júlio que a secreta-137 

ria teria servidor disponível para plantão presencial para receber os aproveitamentos de estudos, 138 

considerando todos os protocolos para atendimento com segurança, e informou que a secretaria iria 139 

realizar atendimento presencial, de forma excepcional, na próxima semana, para a entrega de di-140 

plomas, pois a Unifesp ainda não disponibiliza esse tipo de documento de forma eletrônica. Solici-141 

tou, portanto, que a Câmara deliberasse sobre isso e disse que a secretaria poderia elaborar uma 142 

minuta com as orientações de recebimento da documentação de aproveitamento de estudos, consi-143 

derando as restrições e o envio do documento, por correio, se não houver possibilidade de validação 144 

eletrônica. A Câmara deliberou favoravelmente às restrições e ao recebimento dos documentos con-145 

forme proposto pelo sr. Roberto. ♦ Nova coordenação do Curso de Ciências Atuariais: A nova 146 

coordenação do curso de Ciências Atuariais, composta pelo professor Celso Takashi Yokomiso 147 

como coordenador e pelo professor Roberto Bomgiovani Cazzari como vice coordenador, foi ho-148 

mologada. Sem nada mais a tratar, a reunião encerou-se às treze horas e quinze minutos e eu, Ana 149 

Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos mem-150 

bros da Câmara de Graduação, em reunião posterior.  151 
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