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5ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

09 de agosto de 2019 – Horário: 11h00min 

Sala 203 - Campus Osasco 

1. Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, realizou-se na sala 203 do prédio do 1 

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

Quinta 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 pre-4 

sentes a Profa. Dra. Marina Mityio Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação e Coordenadora 5 

do Curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, 6 

Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Coordenadora do Curso de Relações Internacionais, Prof. Dr. 7 

Alberto Handfas, Vice Coordenador de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Luis Claudio Yamaoka, Co-8 

ordenador do Multidisciplinar, Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Vice Coordenador 9 

do Multidisciplinar, o sr. Carlos Dias, representante do NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. 10 

Dr. Emerson Gomes dos Santos, Coordenador do Curso de Administração, Prof. Dr. Celso T. Yo-11 

komiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, o sr. Roberto Ferreira, Chefe da Secreta-12 

ria de Graduação. Os representantes da Biblioteca e discente não justificaram ausência. A profa. 13 

Marina iniciou a sessão dando as boas-vindas aos coordenadores do Multidisciplinar, professores 14 

Luis Yamaoka e Francisco Marcelo e aos coordenadores do curso de Administração, professores 15 

Emerson e Samir. Foi informado que haveria substituições na coordenação do curso de Economia e 16 

Contábeis. A profa. Marina informou que, com essas substituições, seria necessário realizar nova 17 

eleição para a presidência da Câmara. Prosseguiu-se aos INFORMES ► 1. Da Diretoria Acadê-18 

mica: O prof. Júlio comunicou que a profa. Luciana estaria de licença médica e estaria a substituin-19 

do nesse período. Informou que, na última reunião extraordinária do Consu, uma avaliação do pro-20 

jeto Future-se foi apresentada pelo GT constituído pelos pró-reitores de administração e planeja-21 

mento e servidores que atuam nessas pró-reitorias, foram feitas considerações sobre restrição do 22 

orçamento, extinção de algumas funções de gratificações, além da moção de repúdio à demissão do 23 

presidente do INPE e que a decisão final seria encaminhada para ser deliberada em próxima reunião 24 

ordinária desse colegiado. Disse que a Congregação do campus Osasco ainda iria discutir e realizar 25 

avaliações acerca do projeto. Aproveitou para destacar que o evento da EPED, realizado na EPPEN, 26 

foi grande e muito bem-sucedido e informou quais seriam os próximos eventos a serem realizados 27 

no campus. A profa. Ismara trouxe mais informações sobre a amostra de cinema indiano, evento que 28 

estaria sendo realizado em parceria com o coletivo Casa Viva, que contaria com a presença do Côn-29 

sul da Índia e com a apresentação de dança e incentivou a participação dos alunos nesse evento. O 30 

professor Júlio informou sobre o II SICED, que contaria com a participação de professores da Uni-31 

versidade de Coimbra e destacou a parceria estabelecida entre essa Universidade e a Unifesp. 2. Da 32 

Secretaria Acadêmica de Graduação: O sr. Roberto informou sobre o novo fluxo de pedidos de 33 

aproveitamento de estudos, que seriam retidos até o dia 16/09 e, em seguida, encaminhadas em blo-34 

co, por docente, à secretaria integrada. Destacou que a devolução deveria ser realizada até o dia 35 

18/10, solicitando aos coordenadores que encaminhassem essas informações aos professores dos 36 

cursos. O professor Emerson disse que a coordenação de Administração estaria orientando os pro-37 

fessores do curso para conversarem com os alunos a fim de tirar dúvidas sobre as atividades reali-38 

zadas. O sr. Roberto aproveitou para esclarecer que na solicitação feita pelo aluno, a ementa e o 39 

histórico seriam incluídos no processo, que uma avaliação poderia ser feita e fez outros esclareci-40 

mentos. 3. Biblioteca: Não houve informes. 4. Representação Discente: Sem informes. 5. NAE: O 41 

sr. Carlos informou sobre a II Semana das Diversidades, que ocorreria entre os dias 26 a 30 de agos-42 

to, destacou a atividade de capacitação na temática de Acessibilidade e Inclusão e a visita à aldeia 43 
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indígena no Jaraguá, convidando os cursos para participar. 6. Câmara Técnica de Comunicação 44 

da Unifesp: A sra. Tatiana Travassos informou sobre a criação da Câmara Técnica de Comunicação, 45 

que comitês locais seriam instituídos nos campi e que iria encaminhar a apresentação apreciada na 46 

Congregação para os membros da Câmara de Graduação.  7. PPI: O prof. Celso lembrou que no dia 47 

16 de agosto se encerraria o prazo das propostas, que a partir disso seriam organizadas pela assem-48 

bleia editorial local e, posteriormente, submetidas à votação. EXPEDIENTE ► 1. Aprovação da 49 

minuta da Ata da 2ª RE da CGO - 24.06.2019: Ata aprovada, por unanimidade. ORDEM DO 50 

DIA ► 1. Atualização da página dos Cursos de Graduação no Site da EPPEN: A sra. Tatiana 51 

Travassos apresentou o modelo que estaria sendo estruturado com o curso de Administração e suge-52 

riu que fosse padrão para os outros cursos. Informou que o STI seria responsável na estruturação 53 

desse modelo e que o setor de comunicação iria acrescentar as informações enviadas pelos cursos. 54 

Após outros esclarecimentos, essa proposta foi aprovada, por unanimidade. 2. Homologação das 55 

aprovações ad referendum - 2.1 - Extensão de Integralização de Prazo – RA 88020 – Adminis-56 
tração: Após apreciação, a solicitação foi homologada, por unanimidade. 2.2 - Trancamento Ex-57 

traordinário - RA 141361 – Administração: Após apreciação, a solicitação foi homologada, por 58 

unanimidade. 2.3 - Trancamento Extraordinário – RA 134025 – Administração: Após aprecia-59 

ção, a solicitação foi homologada, por unanimidade. 2.4 - Reversão do processo de desligamento 60 

do curso de Ciências Econômicas - (PEC-G) – RA 133023: O prof. Júlio fez esclarecimentos so-61 

bre a situação do aluno e os motivos da comissão de curso aprovar a reversão. Após outros esclare-62 

cimentos realizados pelos senhores Carlos e Roberto, a solicitação foi homologada, por unanimida-63 

de. 3. Solicitação de Trancamento Extraordinário - 3.1 Natalia Incerti - RA 103872 - Contábeis: 64 

Após apreciação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 4. Solicitação de Extensão de Integrali-65 

zação de Prazo - 4.1 Leticia Falararo – RA 87966 - Economia: Após apreciação, a solicitação foi 66 

aprovada para o período de 1 ano, por maioria de votos, com uma abstenção. 4.2 Gabriel Lima 67 

Souza - RA 86567 – Economia: Aprovado, por unanimidade. 5. Alteração das Coordenações de 68 

Curso - Ciências Econômicas: Prof. Pedro Caldas Chadaverian, como Coordenador, e Prof. Daniel 69 

Augusto Feldman, como vice-coordenador: Aprovado por unanimidade. Ciências Contábeis - Prof. 70 

Dr. Sandro Braz Silva, como Coordenador e Prof. Dr. Jorge Andrade Costa, como vice-71 

coordenador: Aprovado, por unanimidade. 6. Nova presidência da Câmara de Graduação: A 72 

professora Marina disse que, com a alteração da coordenação de ciências contábeis, seria necessário 73 

realizar uma nova eleição para a coordenação da Câmara. O professor Júlio sugeriu que fosse apro-74 

vada uma extensão da presidência da professora Marina por um mês e que, na próxima reunião, a 75 

eleição seria realizada. A extensão foi aprovada, por unanimidade. 7. Indicação da professora Nil-76 

des para compor o CLAA: O professor Júlio fez esclarecimentos sobre a competência desse comi-77 

tê e a professora Marina agradeceu à professora Nildes pela disponibilidade. A indicação foi apro-78 

vada, por unanimidade. 8. PPP (Projeto Político Pedagógico) do Eixo-Comum: A professora Ma-79 

rina perguntou a todos se haveria a necessidade de apresentar, novamente, o projeto e todos concor-80 

daram que não havia essa necessidade. Após breves esclarecimentos do professor Luis Yamaoka, o 81 

projeto foi aprovado, por unanimidade. Antes de prosseguir para o último assunto da pauta, o pro-82 

fessor Emerson apresentou dúvidas sobre o fluxo do processo de cancelamento de matrícula e o sr. 83 

Roberto esclareceu que a reprovação por dois semestres consecutivos por frequência seria caracteri-84 

zada como desistência, cancelando-se, assim, a matrícula do aluno e que a apreciação de uma solici-85 

tação de reversão desse tipo de desligamento seria atribuição da Prograd. 9. Substituição da Prof.ª 86 

Liege no Eixo-Comum: O prof. Luis Yamaoka informou que a profa. Liége solicitou afastamento e 87 

que precisava de um professor para substitui-la na turma do integral, já que o prof. João Arantes 88 

teria essa disponibilidade para a turma do noturno. Disse qual seria o período e a carga horária da 89 
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disciplina, destacando que sua área seria restrita. O prof. Júlio sugeriu que os professores que não 90 

estariam com a carga horária total de aula, no semestre, poderiam colaborar e que a disponibilidade 91 

de juntar as turmas do integral com noturno poderia ser verificada. O professor Emerson iria levar 92 

essa solicitação à comissão de curso, uma vez que professores na área de gestão estariam ingressan-93 

do no curso, verificando, assim, a disponibilidade. O professor Francisco Marcelo aproveitou para 94 

esclarecer que, no ponto de vista da carreira, o docente ingressante, que pudesse realizar a substitui-95 

ção, seria beneficiado em sua avaliação de estágio probatório nos doze meses iniciais. A professora 96 

Marina disse que havia solicitado ao RH a aceleração nas contratações dos últimos aprovados. O 97 

professor Celso iria verificar a disponibilidade entre os professores do curso. Sem nada mais a tratar, 98 

a professora Marina encerrou a reunião às treze horas e sete minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia 99 

de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da Câmara de Gra-100 

duação, em reunião posterior.  101 

 102 
  

 103 

Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de Graduação 

Profa. Dra. Marina Mityio Yamamoto  
Coordenação do Curso de  

Ciências Contábeis 

Diretoria Acadêmica Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa  

Chefia da Secretaria de Graduação 

(Representante) 
Roberto Ferreira Júnior  

Coordenação do  

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 

(Representante) 

Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias  

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  

Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 
Prof. Dr. Luís Cláudio Yamaoka  

Coordenação de  

Ciências Econômicas 
Prof. Dr. Alberto Handfas  

Coordenação do Curso de 

Administração 
Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos  

Assistente em Administração Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  


