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01 de junho de 2020 – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente virtual, via 1 

Google Meet, a Terceira Reunião Extraordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação da 2 

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

São Paulo. Estiveram presentes a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Presidente da Câmara de 4 

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

senhor Roberto Ferreira Junior chefe e representante da Secretaria de Graduação, a Profa. Dra. 6 

Francielle Santo Pedro Simões, o senhor Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias e a senhora Emília 7 

Tiemi Shinkawa, representantes do Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Emerson Gomes dos 8 

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

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

Ciências Econômicas, Prof. Dr.  Luís Cláudio Yamaoka, Coordenador do Eixo Multidisciplinar e a 11 

representante discente Nicole Duarte Correia Duarte. Também participaram, como convidados, os 12 

professores Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, do Eixo Multidisciplinar, Robero Cazzari do 13 

curso de Ciências Atuariais e a discente Mizpa Mariano Barros. A assistente em administração, Ana 14 

Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A professora Ismara iniciou a sessão 15 

informando que possíveis cenários para retomada das aulas foram apresentados na última reunião 16 

extraordinária do Conselho de Graduação e que seriam apontados na presente reunião. Passando 17 

para os informes, com a palavra, o Prof. Júlio informou, brevemente, que as discussões sobre o 18 

plano de desenvolvimento de pessoas continuariam nas próximas reuniões dos Conselhos. Sem 19 

informes do NAE. Sem informes da Biblioteca. Sem informes da Representação Discente. Com a 20 

palavra, o professor Celso passou os informes dos assuntos tratados na última reunião da CAEC, 21 

informando sobre a publicação do edital do CNPQ de Inovação, Extensão e Tecnologia e o período 22 

das férias da secretária da Extensão. O professor Júlio aproveitou para pontuar que, nesse edital, 23 

constavam muitas características das áreas de conhecimento do campus Osasco. PAUTA ► 1-) 24 

Discussão sobre o levantamento feito pela Prograd e pela PRAE sobre acesso às tecnologias do 25 
ensino remoto: A professor Ismara esclareceu que os levantamentos feitos pela Prograd se referiam 26 

aos docentes e os que foram feitos pela PRAE se referiam aos discentes e frisou a importância deles 27 

para respaldar futuras ações. Passando a palavra para o sr. Carlos, pedagogo do NAE, que 28 

acompanhou as discussões nas reuniões da PRAE, foram apresentados os levantamentos feitos 29 

sobre as condições socioeconômicas e de acesso às tecnologias de informação e comunicação de 30 

estudantes de graduação da Unifesp no período de distanciamento social, destacando, dentre os 31 

dados gerais obtidos, que o total de respondentes válidos do campus Osasco se contrastava com o 32 

percentual apresentado pelos diretórios acadêmicos. Após a apresentação, a professora Ismara 33 

relatou pontos importantes sobre o levantamento feito das condições dos docentes, destacando que, 34 

dentre os campi, o campus Osasco estaria melhor preparado. Fez um breve resumo das discussões 35 

da referida reunião do Conselho de Graduação, informou que três cenários foram apresentados para 36 

o retorno do calendário acadêmico, não presencial, com atividades remotas, detalhou os prazos das 37 

três projeções, que consideravam o cumprimento de 100%, 85% ou 75% dos dias letivos, e as 38 

flexibilizações previstas para o retorno. Aproveitou para sugerir o planejamento do primeiro 39 

semestre com ADEs e a possibilidade de os cursos desativaram algumas UCs, diminuindo a 40 

quantidade de disciplinas no semestre, principalmente para os ingressantes. Antes de passar a 41 

palavra para os membros do colegiado, a professora Ismara encerrou a sua fala sugerindo que os 42 

coordenadores conversem com os cursos, reunindo-se com o NDE para discutir a possibilidade de 43 
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alteração das matrizes curriculares. Com a palavra, o sr. Carlos apresentou pontos discutidos na 44 

reunião do Conselho de Graduação com a PRAE, que consideravam a retomada das atividades 45 

presenciais, acreditando que o retorno do primeiro semestre não deveria ser presencial, pois o 46 

campus Osasco não teria condições de realizar as adaptações previstas na estrutura do seu prédio. 47 

Complementou com esclarecimentos sobre as três projeções e apresentou questões normativas e 48 

pedagógicas, para serem pensadas, referentes aos dias letivos, às notas e frequência, ao trancamento 49 

de matrícula e pedidos de extensão do prazo de integralização, à modalidade EaD e suas 50 

implicações. Por fim, fez sugestões para as atividades remotas, considerando mais atividades e não 51 

aulas, utilizando-se metodologias ativas. Com a palavra, a professora Ismara agradeceu ao sr. Carlos 52 

pela sua manifestação, concordando que o cenário do primeiro semestre não seria otimista. Com a 53 

palavra, o professor Emerson relatou suas impressões sobre as discussões da retomada das 54 

atividades presenciais realizadas na última reunião do Conselho de Graduação, sugeriu, na próxima 55 

reunião ordinária da Câmara de Graduação, não discutir todos os pontos, limitando-se aos mais 56 

importantes. Destacou positivamente o trabalho que a PRAE estaria realizando para inclusão dos 57 

alunos e disse que as discussões da Câmara deveriam avançar na análise dos cenários, das projeções 58 

e do calendário acadêmico, deixando, para os especialistas, as discussões legais e de protocolos de 59 

saúde. Acrescentou que os cursos deveriam cuidar das especificidades e seguir com o máximo da 60 

grade, deixando a possibilidade de o aluno escolher a disciplina que deseja excluir, de acordo com 61 

sua realidade, respeitando o caminhar de cada um, flexibilizando conteúdo e avaliação. Finalizou 62 

dizendo que nem todos os problemas se resolveriam, reforçando a importância da flexibilização do 63 

conteúdo e a opção de o aluno poder escolher a disciplina que desejaria excluir. Com a palavra, o 64 

professor Júlio, destacou a apresentação da PRAE na referida reunião do Conselho de Graduação e 65 

ressaltou a importância da presença dos cursos, nas próximas reuniões, desse conselho a fim de 66 

acompanhar as relevantes discussões. Com a palavra, o professor Francisco Marcelo disse que havia 67 

divulgado o acompanhamento do desenvolvimento da pandemia ao longo do ano de 2020, 68 

elaborado por ele e os professores do IME, e que, baseado nas projeções realizadas, acreditava que 69 

não haveria possibilidade do retorno de atividades presenciais nesse ano. Concordava com as 70 

palavras do professor Emerson, disse que cursos deveriam considerar a avaliação como concluído 71 

ou não concluído e sugeriu, via chat, a leitura de um artigo sobre aulas a distância em épocas de 72 

emergência. Com a palavra, o sr. Carlos fez observações sobre os índices da pandemia apresentados 73 

pelo professor Eduardo na reunião do Conselho de Graduação, considerou que os professores não 74 

deveriam realizar julgamentos sobre as condições que os discentes poderiam trazer, destacando que 75 

as mulheres estariam com uma carga maior de obrigações em seus lares, nesse período de 76 

quarentena. Acrescentou que os professores poderiam indicar ao NAE os estudantes que estariam 77 

enfrentando dificuldades e solicitou que não fizessem comparações, entre os discentes, diante da 78 

realidade. Com a palavra, o professor Francisco Marcelo acrescentou ponderações sobre os índices 79 

de contaminação e mortes pelo Covid e, diante disso, se colocava pessimista com a retomada das 80 

aulas presenciais em 2020. Via chat, o professor Luis Yamaoka perguntou se seria aventada a 81 

possibilidade da retomada remota com 75% dos dias letivos no início no fim de junho e a professora 82 

Ismara respondeu que iria compartilhar os slides que apresentavam os três cenários e que neles 83 

constavam duas possibilidades de retorno, no final de junho ou início de agosto, acreditando que o 84 

último seria o mais provável por conta das ações da PRAE. Entendia que, após a retomada das 85 

atividades, as questões de ordem pedagógica seriam discutidas, posteriormente, com mais tempo e 86 

que orientações seriam divulgadas pela Prograd. Sugeriu que os coordenadores consultassem os 87 

docentes, em reunião de comissão de curso, a respeito do calendário, dos três cenários, da 88 

composição das notas ou conceitos, além de realizar uma análise da matriz curricular e da oferta de 89 
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UCs. Disse que concordava com as palavras do professor Emerson e Francisco Marcelo sobre a 90 

exclusão de disciplinas pelos discentes. A discente Mizpá perguntou se haveria uma tendência de 91 

separação de calendário e estratégias por campus e a professora Ismara respondeu que a Prograd 92 

informou que isso poderia ser considerado, por campi, e votado. Com a palavra, o professor Júlio 93 

perguntou se a próxima reunião ordinária da Câmara de Graduação poderia ocorrer em 12/06/20, 94 

que seria feriado e a professora Ismara respondeu que não via problemas nessa antecipação, pois 95 

esse feriado havia sido antecipado. Com a palavra, o sr. Carlos complementou a resposta para a 96 

discente Mizpá dizendo que a Prograd tentaria consolidar um calendário único para toda a Unifesp 97 

devido aos esforços operacionais, porém não seria uma regra e sugeriu que os estudantes se 98 

mostrassem mais presentes realizando ponderações mais equilibradas em relação ao interesse 99 

comum. Além do mais, sugeriu, às coordenações, realizar conversar ou debates sobre a matriz dos 100 

cursos e as perspectivas de mercado de trabalho com objetivo de se aproximar dos alunos 101 

ingressantes, que marcaram maior presença nas pesquisas realizadas em Osasco e que não puderam 102 

se matricular nas UCs optativas por não possuírem, ainda, CR. Com a palavra, a professora Ismara 103 

disse que os cursos deveriam olhar e analisar suas matrizes, avaliando o que poderia ser alterado e 104 

sugeriu, para a próxima reunião da Câmara, trazer um panorama da matriz de cada curso. O 105 

professor Francisco perguntou, via chat, se essa alteração seria a retirada de UC e a professora 106 

Ismara respondeu que sim, que seria uma ideia da Prograd e isso estaria muito relacionado às 107 

atividades práticas, mas que tinha que haver ponderação para não impactar os alunos futuramente. 108 

Via chat, o sr. Carlos complementou os esclarecimentos da professora Ismara, dizendo que a ideia 109 

de retirar UC faria mais sentido para aqueles com componentes práticos, em que é inviável 110 

desenvolver uma UC separando teoria e prática. Com a palavra, o professor Francisco perguntou se 111 

poderia utilizar a tabela utilizada para o plano das ADEs e a professora Ismara respondeu que sim, 112 

podendo ser apresentada na próxima reunião. 2-) Procedimentos sobre estágios (levantamento feito 113 

pelas Coordenações de Estágio: A professora Ismara fez esclarecimentos sobre as discussões 114 

acerca da suspensão de estágios, que havia um novo procedimento para que os contratos fossem 115 

assinados via SEI e que as coordenações de estágio foram consultadas para discutir acerca desse 116 

trâmite. Disse que a professora Karen, coordenadora de estágio do curso de Relações Internacionais 117 

informou que o trâmite corria bem, percebendo, apenas, certa resistência de algumas empresas em 118 

tramitar esse tipo de documento eletronicamente. Assim, a professora Ismara acreditava que o 119 

trâmite, via SEI, deveria ser mantido, insistindo, com as empresas resistentes, essa via de tramitação. 120 

Com a palavra, o sr. Roberto disse que a secretaria de graduação do campus Osasco participou 121 

ativamente na implementação desse novo procedimento, que algumas empresas se mostraram 122 

resistentes a essa novidade e explicou os motivos disso, destacando que muitas solicitaram que, na 123 

volta das atividades presenciais, os contratos deveriam ser assinados fisicamente. Informou alguns 124 

índices de tramitação desde a implementação e que o atendimento agendado foi pensado como 125 

alternativa. Com a palavra, o professor Sandro apresentou o levantamento feito entre os alunos do 126 

curso de Ciências Contábeis, destacou que problemas de conflito de horário da aula com horário do 127 

estágio foram verificados e repassou o questionamento que os estudantes fizeram, via e-mail, sobre 128 

a possibilidade da manutenção do horário de estágio nesse período da pandemia, sem a necessidade 129 

de renovação retroativa. Perguntou quando seria o momento para visualizar esse conflito e quem 130 

seria responsável por isso, reforçando a pergunta anterior sobre a necessidade de realizar aditivos 131 

para os contratos vigentes. Com a palavra, o professor Júlio destacou que essa questão seria uma 132 

das delicadas do campus, mas via isso positivamente, pois os alunos seriam muito procurados pelas 133 

empresas. Acrescentou que essa questão se tornaria mais delicada nesse período da pandemia 134 

devido à resistência que certas empresas apresentaram em relação ao trâmite dos contratos online e 135 
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relatou que todo esse processo foi trabalhoso. Disse que plantões de atendimento presencial haviam 136 

sido considerados, numa possibilidade de exceção, ou de suspensão dos contratos, mas essas 137 

medidas não foram aceitas. Assim, propôs discutir a medida conciliatória de receber, 138 

excepcionalmente, os contratos que realmente não teriam possibilidade de tramitar via SEI em 139 

plantões de atendimento presencial, mas acreditava que isso implicaria problemas com 140 

questionamentos do Comitê de enfrentamento do Coronavírus e de outros segmentos do campus e 141 

da Universidade, e que essa medida conciliatória fosse realizada com indicação da Câmara de 142 

Graduação e avaliada pela Congregação que, se apoiar, consistiria num elemento político para que o 143 

campus Osasco pudesse resolver essa problemática. Com a palavra, o professor Celso disse que a 144 

coordenação de estágio do curso de Ciências Atuariais informou que não estaria enfrentando 145 

nenhum tipo de problema, reforçou a preferência pelo modelo via SEI e o professor Celso disse que 146 

iria verificar com o professor Edimilson se haveria problemas com uma das empresas que estariam 147 

apresentando resistência contra esse modelo eletrônico. Concordou com as palavras do professor 148 

Júlio e caso houvesse atendimento presencial, ficariam à disposição da secretaria de graduação 149 

respeitando todos os critérios de distanciamento e reforçou que, para isso, o Comitê de crise deveria 150 

referendar essa ação. O sr. Roberto respondeu, via chat, pois seu áudio apresentava problemas, que 151 

todo início de semestre a secretaria levantaria os casos de alunos com conflito de horário com 152 

estágio e encaminharia para as coordenações para as devidas providências, que para o 1º semestre 153 

de 2020, haviam feito isso. Entretanto, com o distanciamento social, começou a surgir o 154 

questionamento da real necessidade de se adequar os contratos. Acrescentou que a secretaria 155 

instruiu o processo de assinatura dos contratos do ponto de vista formal, a decisão a respeito seria 156 

do coordenador de estágio, pois o mérito pedagógico seria do professor. A professor Ismara fez 157 

ponderações sobre isso, que o aluno teria que identificar o conflito assim que protocolasse o 158 

contrato na secretaria e o coordenador de estágio, também, deveria fazer esse apontamento ao 159 

analisar os contratos, mas com o calendário suspenso, não haveria essa incompatibilidade, 160 

acreditando que poderia haver uma flexibilidade até a retomada do calendário. Acrescentou que 161 

deveria levar em consideração que o calendário seria retomado a qualquer momento e, mesmo sem 162 

a necessidade de presença física do estudante, essa retomada pressupõe que o aluno estaria 163 

comprometido com o calendário, respeitando os horários das UCs. Sem mais questões ou 164 

esclarecimentos, a proposta encaminhada foi levar, à Congregação, para decisão, os casos 165 

excepcionais e consultar o comitê de crise a respeito disso, mantendo-se virtualmente os casos que 166 

estariam tramitando via SEI. Proposta aprovada, por unanimidade. Via chat, o professor Luis 167 

Yamaoka solicitou que, para levar as tarefas para a Câmara do dia 12/06, que os coordenadores dos 168 

cursos contatem a coordenação do multidisciplinar sobre a reorganização da grade curricular. Sem 169 

nada mais a tratar, a reunião encerou-se às treze horas e trinta e um minutos e eu, Ana Paula Rocha 170 

Garcia de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da Câmara 171 

de Graduação, em reunião posterior.  172 
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