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1ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

13 de março de 2020 – Horário: 10h00min 

Sala 103 – Campus Osasco 

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, realizou-se na sala 103, primeiro andar 1 

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

de Osasco, a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação da EPPEN- 3 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universidade Federal de São 4 

Paulo. Estiveram presentes a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Presidente da Câmara de 5 

Graduação, a Profa. Dra. Fernanda Emy Matsuda, Vice Presidente da Câmara de Graduação e 6 

Coordenadora do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante e os membros Profa. Dra. Luciana Massaro 7 

Onusic, Diretora Acadêmica, Marcelo Rogine Domingues Biancolin, representante da Secretaria de 8 

Graduação, Prof. Dr. Samir Sayed, Vice Coordenador do Curso de Administração, Prof. Dr. Celso 9 

Takashi Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais,  Prof. Dr. Jorge Andrade 10 

Costa, Vice Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian, 11 

Coordenador do curso de Ciências Econômicas e Prof. Dr.  Luís Cláudio Yamaoka, Coordenador do 12 

Eixo Multidisciplinar. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 13 

secretariou a reunião. Iniciando-se às dez horas e quinze minutos, com quórum mínimo, a Profa. 14 

Ismara Izepe de Souza seguiu com os 1. INFORMES: 1.1 Cursinho Popular Helena Pignatari: 15 

As alunas Giovana e Natália apresentaram o projeto do Cursinho Popular Helena Pignatari, 16 

explicando quais seriam seus objetivos, evidenciando que o foco seria ajudar a população de mais 17 

vulnerabilidade social e mostraram os primeiros resultados obtidos. Destacaram o apoio do NAE, 18 

de professores e dos Centros Acadêmicos e convidaram os docentes para se aproximarem desse 19 

projeto e para participar de um evento estudantil a ser realizado em 16/05/2020. Após outros 20 

esclarecimentos, as professoras Ismara e Luciana, esta em nome da direção acadêmica, 21 

parabenizaram pela excelência do projeto. A professora Ismara prosseguiu perguntando se havia 22 

informes por parte das coordenações de curso e todos manifestaram que não. O professor Celso, 23 

então, pediu a palavra para dar um informe pela CAEC, que estaria solicitando parecistas para o 24 

PIBEX. 1.2 Orientações sobre procedimentos para alteração de notas e freqüência na Pasta 25 

Verde: A professora Ismara informou que o e-mail com essas orientações havia sido encaminhado a 26 

todos, solicitou às coordenações de curso que reforçassem essas disposições para seus colegiados e 27 

fez esclarecimentos sobre o novo procedimento. O sr. Marcelo aproveitou para esclarecer esses 28 

procedimentos através da secretaria de graduação. 1.3 Ingressantes provenientes do processo 29 

seletivo para Refugiados: A professora Ismara informou sobre esses ingressantes para o campus 30 

Osasco e disse que dois deles já tinham feito suas matrículas no curso de Relações Internacionais e 31 

um para o curso de Ciências Econômicas. 1.4 Censo na Universidade: A professora Ismara 32 

informou que os coordenadores dos cursos haviam recebido um link para preenchimento de um 33 

censo enviado pela Prograd e disse que o professor Emerson alertou sugeriu solicitar uma 34 

prorrogação desse prazo a fim de dar tempo para se discutir as respostas a serem submetidas a esse 35 

censo, pois havia dúvidas referentes aos impactos negativos que elas poderiam gerar. As questões 36 

levantadas estariam voltadas à Acessibilidade. A professora Luciana informou que a EPPEN estaria 37 

buscando recursos visando atender às necessidades de acessibilidade, que o NAI e o Grupo de 38 

Acessibilidade e Inclusão estariam responsáveis pela implementação de ações no campus e na 39 

Unifesp e relatou quais seriam as necessidades visuais e auditivas de alguns alunos e os esforços 40 

realizados para atendê-los. A professora Ismara fez algumas orientações sobre o preenchimento, 41 

disse que algumas questões mais gerais poderiam ser afirmativas, mas que o problema das questões 42 

mais específicas estaria na maneira em que o questionário foi estruturado e informou que o prazo 43 
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ainda estaria aberto. 1.5 Comissão de Horário: Unificação de Representação e de 44 

Deferimentos/Coordenação: A secretária Ana Oliveira informou que o assunto foi solicitado pelo 45 

professor Julio e pelo sr. Roberto, chefe da Secretaria Acadêmica. A professora Luciana tomou a 46 

palavra relatando os problemas ocorridos com a reserva dos laboratórios, fez esclarecimentos sobre 47 

seu uso e informou sobre a instalação do terceiro laboratório. Solicitou que haja um alinhamento 48 

entre a Secretaria Acadêmica com a Comissão de Horários e com os Departamentos sobre a 49 

demanda no uso dos laboratórios para que não haja mais conflitos nas reservas. A professora Ismara 50 

sugeriu que o planejamento da grade horária passe pela Câmara de Graduação sem que haja ajustes 51 

posteriores. O professor Pedro fez pedidos de desculpas pelo não cancelamento da disciplina do 52 

professor Júlio e explicou quais foram os motivos. O professor Samir sugeriu que haja confirmação 53 

de cada docente sobre sua disciplina via SEI e o professor Pedro sugeriu que isso poderia ser feito 54 

pelo e-mail. Após outras discussões, a professora Luciana solicitou aos coordenadores que ressaltem 55 

sobre isso com os professores dos seus cursos. 1.6 NAI/NAE - formas de acolhimento às 56 

necessidades dos ingressantes: A professora Fernanda esclareceu quais seriam as atribuições do 57 

NAI e as diferenças entre os dois núcleos. Informou que, a partir de 2020, não haveria mais bolsas 58 

para os programas que o NAE vinha desenvolvendo e que editais para seleção de voluntários foram 59 

publicados. Acrescentou que não existia mais a possibilidade de inclusão de alunos ingressantes no 60 

PAPE e relatou outras dificuldades envolvendo cortes de bolsas, previsão da não continuidade do 61 

Restaurante Universitário e outras que poderiam levar a evasão de alunos. A professora Fernanda 62 

apresentou a senhorita Naiara, coordenadora do NAI, que tomou a palavra e apresentou quais 63 

seriam as adaptações a serem feitas para atender às necessidades dos alunos ingressantes. A 64 

professora Fernanda informou que estudantes pcd e não pcd estariam participando do NAI, 65 

apresentou algumas demandas atuais e disse que os casos estariam analisados de forma concreta. A 66 

professora Ismara solicitou aos coordenadores dos cursos que repassassem esse informe às suas 67 

comissões e que entrassem em contato com NAI em caso de dúvidas. O professor Luis Yamaoka 68 

informou que havia solicitado aos professores do Multidisciplinar que enviassem materiais de aula, 69 

com antecedência, para a senhora Vivian e pediu aos coordenadores dos cursos que avisem, com 70 

antecedência, quando houver alunos com algum tipo de deficiência. A professora Ismara sugeriu 71 

que as comissões de cursos convidassem o NAI para realizar uma apresentação e avaliar 72 

concretamente os casos. A professora Luciana agradeceu a senhorita Naiara por conduzir a 73 

coordenação desse trabalho, lamentou os cortes no orçamento e fez breves esclarecimentos sobre a 74 

previsão dos recursos para 2020. 1.7  Resultados dos estudos da Coordenadoria de Avaliação da 75 

PROGRAD: Após um breve esclarecimento, a professora Ismara informou que a elaboração de um 76 

relatório único, aglutinando os resultados obtidos por todos os cursos, foi solicitada à Câmara de 77 

Graduação e propôs debater amplamente isso na reunião a ser realizada em abril/2020, com pauta 78 

única. Para esse encontro, os cursos deveriam consultar seus NDEs e trazer suas análises para 79 

elaboração desse relatório. 1.8 Diretoria Acadêmica: A professor Luciana pediu a palavra para dois 80 

informes. O primeiro foi sobre o Congresso Acadêmico de 2020, no qual a professora solicitou às 81 

coordenações de curso e das câmaras indicar um representante para compor a Comissão Local, 82 

elegendo um dentre os indicados para participar da reunião da Comissão Central. O outro informe 83 

foi sobre as reuniões, na Reitoria, direcionadas à discussão sobre o coronavírus, nas quais as 84 

questões sobre a condução do semestre, calendário acadêmico e outras orientações estariam sendo 85 

tratadas. Acrescentou que, diante desse cenário, havia possibilidade de ocorrer mudanças no 86 

Congresso Acadêmico, que eventos grandes, reuniões e viagens seriam suspensos e listou outras 87 

orientações. O professor Pedro tomou a palavra afirmando as medidas protetivas, informando sobre 88 

as ações tomadas por outras universidades e ressaltando prudência nas ações e na disseminação de 89 
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informações sobre isso. Após outros esclarecimentos referentes as ações que a Unifesp estaria 90 

tomando frente ao coronavirus, a professora Luciana recordou que a EPPEN estaria comemorando 91 

nove anos em 14/03/2020 e parabenizou a Escola. 1.9 Secretaria de Graduação: O senhor 92 

Marcelo solicitou às coordenações que enviassem um e-mail à secretaria de graduação informando 93 

alterações nas matrizes, após isso, o documento final seria impresso para ser assinado pelos 94 

coordenadores de curso antes de ser encaminhado à Prograd. O prazo seria até o final do primeiro 95 

semestre de 2020. Alguns esclarecimentos foram feitos referentes à pré-requisitos. 1.10 Biblioteca: 96 

Não houve. 1.11 Representação Discente: Não houve. 1.12 NAE: Não houve. O professor Pedro 97 

pediu a palavra esclarecendo que o item 3.5 - Indeferimento administrativo por ausência de pré-98 

requisitos - Ciclo Rematrícula 2020/1 seria um informe, disse que ocorreu quebra de pré 99 

requisitos extraordinária, autorizada pela Prograd, para o curso de Ciências Econômicas. Explicou 100 

que esse fato se deu diante das dificuldades dos alunos em se matricularem devido à existência de 101 

pré-requisitos e que foi verificado que não havia a possibilidade de adotar duas matrizes para o 102 

curso de economia, uma nova com pré-requisitos e outra antiga adotada para alunos que 103 

ingressaram antes de 2017, por conta de um problema técnico existente no sistema da Prograd. 104 

Disse que a coordenação anterior alertou sobre isso na Prograd e na Câmara de Graduação e que foi 105 

pleiteada, pela nova coordenação, a autorização dessas matrículas, que foram realizadas de forma 106 

excepcional após os alunos apresentarem documentação comprobatória de se formarem em 2020 ou 107 

de jubilamento da manutenção de pré-requisito. Matrículas de dezoito alunos foram autorizadas e 108 

essa questão foi superada. EXPEDIENTE: 2.1 - Aprovação das Minutas das Atas das Reuniões: 3º 109 

RO 10/05/2019; 4º RO 11/06/2019, 9º RO 13/12/2019 e 3º RE 20/12/2019: As minutas das atas 110 

foram apreciadas e aprovadas por unanimidade. 3. ORDEM DO DIA: 3.1 - Homologação dos 111 

pedidos de extensão de prazo: A professora Ismara esclareceu que, apesar de esses pedidos 112 

pautados na presente reunião serem de 2019, não tinha sido possível apreciar essa demanda na 113 

última reunião realizada em dezembro, pois os coordenadores precisavam aguardar a deliberação 114 

das comissões de curso. O sr. Marcelo informou que os alunos que tiverem seus pedidos deferidos, 115 

na última reunião, foram devidamente matriculados e que aqueles que tivessem deliberação 116 

favorável na presente reunião, seriam incluídos no sistema. ‣  Curso de Administração a. 117 

23089.120807/2019-59: O processo do aluno contendo os motivos do pleito e  a decisão do 118 

indeferimento pela comissão de curso de Administração foi apreciado. Os membros aprovaram a 119 

solicitação de extensão de prazo por dois semestres, por maioria dos votos, com uma abstenção. b. 120 

23089.121270/2019-44: Após apreciação, o pedido foi homologado, por unanimidade de votos. c. 121 

23089.121042/2019-74: Após apreciação, o pedido foi homologado, por unanimidade de votos. O 122 

professor Pedro pediu a palavra e sugeriu que o regimento fosse revisto em matéria das 123 

homologações dos pedidos, sendo cabível de análises somente esses que são indeferidos. d. 124 

23089.121204/2019-74: Após apreciação, o pedido foi homologado, por unanimidade de votos. ‣ 125 

Curso de Ciências Contábeis e. 23089.121098/2019-29: Após apreciação, o pedido foi 126 

homologado, por unanimidade de votos. ‣ Curso de Ciências Econômicas f. 23089.120447/2019-127 

95: Após apreciação, o pedido foi homologado, por maioria de votos, com uma abstenção. g. 128 

23089.120230/2019-85: Após apreciação, o pedido foi aprovado por um semestre, por unanimidade 129 

de votos, sujeito a apresentação de um novo pedido no próximo semestre. h. 23089.120793/2019-130 

73: Após apreciação, foi deliberado que o processo volte para a comissão de curso de Economia, 131 

para que o pedido do aluno seja reformulado verificando-se UCs pendentes a cursar.i. 132 

23089.120550/2019-35: Após apreciação, o pedido foi homologado, por unanimidade de votos. j. 133 

23089.119757/2019-67: Após apreciação, o pedido foi deliberado que o processo volte para a 134 

comissão de curso de Economia, para que se verifique as UCs pendentes a cursar. 3.2 - Reversão de 135 
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Cancelamento de Vaga e Extensão de Prazo de Integralização - Processo 23089.100822/2020-136 

14: Após apreciação, o pedido foi homologado, por unanimidade de votos. 3.3 - Reversão de 137 

Jubilamento - Processo 23089.101033/2020-09: Após apreciação, o pedido foi homologado, por 138 

unanimidade de votos. 3.4 - Portaria de estágios da EPPEN - possibilidade de alteração: A 139 

professora Ismara fez esclarecimentos sobre a interpretação que o curso de Relações Internacionais 140 

teria na assinatura dos contratos de estágio de alunos do período integral, considerando que a 141 

renovação seria de até seis meses, com prazo até o final do semestre. Ressaltou que o curso tem 142 

plena confiança no controle realizado pela secretaria de graduação, que todos os contratos de 143 

estágios que apresentem compatibilidade de horário no semestre vigente são assinados e que esse 144 

procedimento foi amplamente divulgado entre os estudantes do curso. 3.6 - Informações relativas 145 

à contratação de professores substitutos do curso de graduação em Ciências Contábeis: O 146 

professor Jorge informou que o quadro de professores do curso de Ciências Contábeis estaria 147 

defasado e solicitou, formalmente, mais informações sobre o processo de admissão de três 148 

professores aprovados em concurso que ainda não foram contratados. A professora Ismara 149 

respondeu que havia uma portaria do MEC que suspendia as contratações, diante disso, a Unifesp 150 

cancelou todas as nomeações em obediência a essa portaria. Assinalou para que os cursos não 151 

considerassem esses professores habilitados em concurso que estão impedidos de serem nomeados 152 

na formulação da grade horária. Antes de finalizar a reunião, a professora Ismara apresentou o 153 

pedido ad referendum para inclusão da UC fora de prazo no Moodle, feito pela professora Márcia 154 

Carvalho do curso de Administração e todos aprovaram sua solicitação. Sem nada mais a tratar, a 155 

reunião encerou-se às treze horas e trinta e um minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, 156 

lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da Câmara de Graduação, em 157 

reunião posterior.  158 

  

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de 

Graduação Profa. Dra. Ismara Izepe de 

Souza 
 

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 

Diretoria Acadêmica 
Profa. Dra. Luciana Massaro 

Onusic 
 

Secretaria de Graduação 

(Representante) 

Marcelo Rogine Domingues 

Biancolin 
 

Coordenação do Curso de  

Administração 
Prof. Dr. Samir Sayed  

Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 
Prof. Dr. Jorge Andrade Costa  

Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 

Prof. Dr.  Pedro Caldas 

Chadarevian 
 

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso T. Yokomiso  



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Angélica, 100 - Osasco - SP - CEP: 06110-295 

camara.graduacao.osasco@unifesp.br 

 159 

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 

Prof. Dr.  Luís Cláudio 

Yamaoka 
 

Coordenação do  

NAE  

(Representante) 

Fernanda Emy Matsuda  

Secretária da Câmara de 

Graduação 

Ana Paula Rocha Garcia de 

Oliveira 
 


