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5ª Reunião Extraordinária da Câmara de Graduação 

25 de setembro de 2020 – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 
 

Na data de vinte e cinco de setembro de 2020, às dez horas e oito minutos, em ambiente virtual, 1 

via ferramenta Google Meet, ocorreu a quinta reunião extraordinária do ano de 2020 da Câmara de 2 

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

Universidade Federal de São Paulo. Estiveram presentes a Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, 4 

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

Câmara de Graduação, o senhor Roberto Ferreira Junior, chefe e representante da Secretaria de 6 

Graduação, o senhor Andreas Leber, chefe e representante da Biblioteca, a Profa. Dra. Francielle 7 

Santo Pedro Simões e a senhora Emília Tiemi Shinkawa, representantes do Núcleo de Apoio ao 8 

Estudante, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Coordenador do Curso de Administração, Prof. 9 

Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Sandro Braz 10 

Silva, Coordenador do curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian, 11 

Coordenador do curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr.  Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, 12 

Vice Coordenador do Eixo Multidisciplinar e a representante discente Nicole Duarte Correia 13 

Duarte. Também participou, como convidado, o professor Iagê Zendrom Miola, Coordenador do 14 

curso de Direito. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a 15 

reunião. A professora Ismara iniciou a sessão informando que a presente reunião extraordinária 16 

tinha sido chamada em função da necessidade de apreciar os planos de ensino que seriam 17 

submetidos à CPAP e que os cursos de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e 18 

Ciências Econômicas passaram por alterações pontuais em seus PPCs. Prosseguiu-se com os 19 

INFORMES ► • Da diretoria acadêmica: Com a palavra, o professor Júlio informou a boa notícia 20 

sobre a autorização de funcionamento do curso de Direito. Solicitou divulgar, entre os estudantes, 21 

o convite para participar da votação do PPI, pois o prazo estaria se encerrando em 28/09/20 e 22 

esclareceu a importância dessa participação. Lembrou que as representações docentes na CAEP 23 

seriam renovadas e que indicações seriam encaminhadas na próxima reunião da Congregação. • Da 24 

secretaria acadêmica: Com a palavra, o sr. Roberto informou sobre o período de rematrícula do 2° 25 

semestre de 2020, que as grades já foram lançadas no sistema, que haveria um prazo da validação 26 

das matrículas e disse que os coordenadores dos cursos deveriam informar à secretaria de 27 

graduação quem seriam os responsáveis pelos deferimentos das rematrículas, a fim de repassar 28 

essas informações à Prograd. • Da biblioteca: Com a palavra, o sr. Andreas Leber informou que 29 
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o setor realizou uma votação interna e chegou-se a um consenso que sete pontos seriam apoiados 30 

no PPI e que isso havia sido divulgado na comunidade acadêmica. Solicitou que as versões finais 31 

dos PPCs fossem encaminhadas à Biblioteca para adequação do acervo e que os NDEs apontem, 32 

num documento, a quantidade de cada título básico e complementar. Acrescentou que o sistema da 33 

biblioteca permite cadastrar os PPCs e suas bibliografias, além de indicar o que precisaria ser 34 

comprado e de calcular uma nota estimada de avaliação do MEC. Comentou a importância da 35 

atualização do acervo a fim de garantir nota máxima nas próximas visitas do MEC e, também, 36 

para atender, plenamente, a comunidade acadêmica. Com a palavra, o professor Sandro perguntou 37 

se haveria algum parâmetro para mensurar a quantidade de livros físicos ou digitais. O sr. Andreas 38 

respondeu que para livros digitais não haveria quantitativo, que as normas anteriores do MEC 39 

estariam sendo adotadas pelas bibliotecas, considerando um livro para cada quatro discentes, mas 40 

que os cursos teriam a liberdade para decidir sobre isso. Sugeriu aumentar o quantitativo da 41 

bibliografia complementar para três ou quatro. Com a palavra, o professor Pedro sugeriu reforçar a 42 

divulgação do acervo da biblioteca com um tutorial explicativo sobre o seu uso. O sr. 43 

Andreas respondeu que a biblioteca estaria divulgando seu acervo e base de dados através do blog, 44 

de e-mails e, também, das redes sociais, mas que reforçaria a divulgação, por e-mail, entre os 45 

docentes e alunos. Acrescentou que estariam à disposição para explicar o uso dos recursos da 46 

biblioteca para os alunos através das aulas assíncronas ou participar das aulas síncronas com os 47 

professores. • Do NAE: Sem informes. • Da representação discentes: Sem informes. • Feira de 48 

Profissões: O professor Celso fez informes sobre a feira de profissões e recomendações na 49 

elaboração do vídeo. Aproveitou para convidar o curso de Direito para participar da sala de 50 

Humanidades. • Ferramentas Google: O professor Sandro agradeceu e parabenizou o esforço da 51 

Universidade pela continuidade do uso das ferramentas Google. • Aprovação do curso de direito: O 52 

professor Iagê comunicou que o curso de direito foi autorizado pelo MEC, agradeceu a todos pela 53 

parceria e informou que estariam entrando na fase de reuniões e discussões interna para 54 

implementação do curso. O sr. Andreas perguntou se daria tempo de o curso entrar no ENEM 55 

ainda em 2020 para iniciar turmas em 2021 e o professor Iagê respondeu que, formalmente, sim, 56 

pois o calendário do ENEM estaria modificado, devido a pandemia, e o termo de adesão da 57 

Unifesp ainda estaria em aberto. O sr. Andreas disse que os livros do curso estariam, ainda, nas 58 

caixas, que o fluxo do acervo levaria mais tempo, pois na volta das atividades presenciais, uma 59 

série de cuidados seria aplicada, visando a segurança da comunidade. A sra. Ana Paula Oliveira, 60 
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em nome da secretaria integrada, parabenizou o curso de Direito pela autorização de seu 61 

funcionamento, disse que o setor sempre apoiou a sua instalação e aproveitou para informar sobre 62 

a chegada dos dois novos servidores no setor, que seriam apresentados em próxima reunião 63 

ordinária. • Da Câmara de Graduação: A professora Ismara reforçou a importância na gravação 64 

dos vídeos para a feira de profissões e enfatizou a boa notícia da autorização do funcionamento do 65 

curso de Direito, parabenizando o curso, em nome da Câmara, pelos esforços e pela inovação de 66 

seu PPC, desejando boa sorte em sua caminhada. Propôs às coordenações realizarem uma breve 67 

reflexão sobre o processo de definição de pesos e notas mínimas do SISU 2021 em cada curso, a 68 

fim de compartilhar essas informações com o professor Iagê e de auxiliar o curso de Direito no seu 69 

primeiro preenchimento dessas informações. Os coordenadores de todos os cursos aproveitaram 70 

para parabenizá-lo pela boa notícia, agradecendo pela parceria e relataram as discussões sobre as 71 

readequações e definições nas comissões de curso.  EXPEDIENTE ► Antes de submeter 72 

as minutas para aprovação, a professora Ismara informou sobre a proposta apresentada pela 73 

secretária Ana Paula Oliveira de assinar as atas da Câmara via SEI, considerando isso a forma 74 

mais adequada e coerente diante do aumento na tramitação de processos online. A palavra foi 75 

passada para a sra. Ana Oliveira, que esclareceu que essa proposta se derivou da necessidade de 76 

tramitar toda a documentação pertinente às alterações dos PPCs à CPAP sem a necessidade de 77 

recolher assinaturas presencialmente. Fez uma breve apresentação dessa funcionalidade no SEI e 78 

de sua utilização em outros órgãos federais e pontuou que o desafio seria disponibilizar o bloco de 79 

assinaturas para todos. Com a palavra, o professor Iagê disse que a ideia seria excelente e sugeriu 80 

cadastrar os membros na unidade da Câmara da Graduação ao invés da disponibilização. A 81 

professora Ismara respondeu que a ideia seria excelente, parabenizando a secretária Ana Oliveira 82 

pela excelente iniciativa, disse que a instituição como um todo agradeceria porque havia um 83 

esforço institucional para conhecer e utilizar cada vez mais o SEI. Aprovou a sugestão do 84 

professor Iagê, enfatizando que cada um tinha a responsabilidade de entrar no processo e assinar. 85 

Via chat, os professores elogiaram a secretaria pela ideia, o professor Iagê sugeriu criar uma 86 

unidade "Câmara de Graduação - Membros" e a sra. Ana Oliveira respondeu que iria verificar essa 87 

sugestão com o pessoal do SEI.   ♦ Ata da sessão extraordinária virtual do dia 25/03/20: Aprovada, 88 

por unanimidade. ♦ Ata da sessão extraordinária virtual do dia 01/06/20: Aprovada, com duas 89 

abstenções. ORDEM DO DIA ► Aprovação dos PPCs dos cursos: A professora Ismara disse que 90 

o objetivo principal dessa reunião seria aprovar as alterações realizadas no PPC dos cursos 91 
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de Administração, Ciências Atuariais e Ciências Econômicas. Esclareceu que a apreciação das 92 

alterações do PPC do curso de Ciências Contábeis como ponto de pauta deveria ser aprovada pelo 93 

colegiado presente, já que a documentação foi encaminhada fora do prazo e não houve tempo 94 

hábil de apreciar, antecipadamente, o parecer.  Com a palavra, o prof. Sandro esclareceu que os 95 

trabalhos foram direcionados no ponto validação de pré-requisitos. Após isso, todos 96 

manifestaram-se favoráveis à inserção das alterações do PPC do curso de Ciências Contábeis 97 

como ponto de pauta. A professora Ismara aproveitou para esclarecer que entendia que o prazo foi 98 

curto, mas que seria importante enviar os documentos com antecedência para apreciação com mais 99 

tranquilidade. Acrescentou que na presente reunião, somente os PPCs seriam apreciados para 100 

aprovação, mas que o parecer seria um documento muito importante por conter o resumo do novo 101 

projeto. ♦ Administração: Com a palavra, o professor Emerson disse que as discussões no curso se 102 

iniciaram com a curricularização, entendia que as alterações não tinham sido tão substanciais, 103 

agradeceu os esforços do Eixo Multidisciplinar na construção do curso e que o parecer do NDE 104 

sugeriu que algumas UCs obrigatórias pudessem ser ofertadas como eletivas. Apresentou quais 105 

seriam as alterações realizadas e que a dúvida seria como fazer equivalência de atividade 106 

complementar em relação a curricularização. ♦ Ciências Atuariais: Com a palavra, o 107 

professor Celso apresentou quais seriam as alterações realizadas na inclusão exclusão de 108 

disciplinas, na alteração da carga horária total do curso, dentre outras, e as motivações para isso. 109 

Após as duas apresentações, a professora Ismara abriu a palavra aos membros para apreciação do 110 

que foi apresentado e comentou que a sugestão do curso de Administração em transformar as UCs 111 

obrigatórias do Eixo em eletivas causou estranheza. Com a palavra, o professor Francisco disse 112 

que essa sugestão causou estranheza e perguntou ao professor Emerson esclarecimentos sobre o 113 

que constava no parecer referente ao Eixo Multidisciplinar estudar a possibilidade de oferecer 114 

alguma(s) das UC(s) obrigatórias ao curso de Administração como eletivas, pois não havia ficado 115 

claro se seria tornar as UCs que hoje seriam obrigatórias como eletivas ou algumas UCs que 116 

seriam obrigatórias, somente para o curso de Administração, o Eixo Multidisciplinar teria que 117 

oferta-las como eletivas. Acrescentou que não houve discussão desse segundo caso, que os 118 

professores Emerson e Samir fizeram, apenas a apresentação disso numa reunião do Departamento 119 

Multidisciplinar e, embora esse tópico tivesse sido apresentado, o foco da discussão não foi esse, 120 

mas a mudança de termo de algumas UCs. Disse que a discussão desse ponto é difícil, mas 121 

possível, enfatizando que, na referida reunião, não foi discutida essa sugestão. Então, perguntou 122 
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se além da mudança de termo seria necessário transformar as UCs obrigatórias em eletivas, 123 

ressaltando que o departamento Multidisciplinar discorda disso. Com a palavra, o professor 124 

Emerson respondeu que, como presidente do NDE, sentiu-se responsável pelo encaminhamento 125 

das opiniões do NDE do curso que, seriam diversas e que pessoalmente não concordava com 126 

alteração de obrigatórias em eletivas nas UCs do Eixo. Disse que a alteração de termo foi 127 

encaminhada no parecer e agradeceu ao Multidisciplinar por isso. Disse que seria ruim retomar 128 

essas discussões, pois as UCs do Eixo seriam importantes e estariam bem estruturadas, sendo um 129 

departamento transversal e, apesar das opiniões diversas no NDE, que também consideravam a 130 

redução da carga horária de disciplinas do Eixo, a ideia  principal ndo departamento de 131 

Administração seria transformar algumas UCs como eletivas no sentido de tornar uma parte do 132 

curso mais flexível a fim para evitar futuras alterações no PCC. Acrescentou que o sentido 133 

registrado no parecer foi que o curso e as subáreas teriam o interesse de ofertar menos obrigatórias 134 

e mais eletivas a fim de flexibilizar para os docentes e aumentar o interesse dos alunos por novos 135 

assuntos. Assim, nas discussões no curso de Administração uma ideia seria que estaria fazendo 136 

isso, pois havia dois docentes seriam responsáveis por três disciplinas obrigatórias, deixando uma 137 

delas como eletiva, e que o parecer apenas consulta o Eixo sobre essa questão. Enfatizou que após 138 

a consulta ao Eixo considera que a discussão de obrigatórias se tornarem eletivas estaria 139 

encerrada. Agradeceu, mais uma vez, ao departamento Multidisciplinar pela disponibilidade em 140 

discutir o tema e pediu ao prof. Francisco transmitir esse agradecimento ao departamento. Com 141 

a palavra, o professor Celso perguntou se o parecer do NDE deixaria em aberto essa questão das 142 

disciplinas ofertadas pelo Eixo serem eletivas, acreditando que o parecer deveria ser mais pontual 143 

constando, apenas, a aprovação do PPC. Disse que a possibilidade de transformar as UCs do 144 

Multidisciplinar em eletivas seria um ponto de discussão encerrado e seria retomar esses 145 

questionamentos. Acrescentou que tinha dúvidas a respeito das disciplinas que tinham sido criadas 146 

para serem curricularizadas, pois não completavam os 10% da carga horária da curricularização e 147 

sugeriu que os projetos de extensão devessem ser ligados em outras disciplinas, sendo esse um 148 

desafio para todos os cursos. Ademais, parabenizou pela ótima ideia. O professor Emerson 149 

esclareceu que escreveu o parecer no formato que o NDE recomendou, para que os subgrupos de 150 

docentes estudassem a possibilidade de oferecer obrigatórias como eletivas, recomendando três 151 

estudos futuros à comissão de curso e se posicionando favoravelmente às alterações no PPC. Na 152 

reunião de comissão de curso, foi apresentada as alterações no PPC e a resposta do Eixo 153 
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sobre apenas as mudanças de termos e, que foi aprovada pela comissão. Enfatizou que considerava 154 

esse assunto encerrado e que o curso de Administração estaria aberto para as eletivas do Eixo 155 

Multidisciplinar e dos outros cursos. Sobre um ponto específico da curricularização, a ideia seria 156 

que as duas UCs contemplem os 10%, e que o aluno deveria comprovar a carga horária por meio 157 

de comprovantes, citando o exemplo do que estaria sendo feito nas atividades complementares. 158 

Assim, explicou que, diferentemente do curso de Ciências Contábeis, a curricularização no curso 159 

de Administração foi criada com duas UCs atreladas à projetos, sendo esse modelo assemelhado 160 

ao da Biomedicina, sendo um projeto integrador e não apenas com UCs híbridas. Com a palavra, o 161 

prof. Francisco Marcelo disse que o PPC do Eixo havia sido discutido amplamente com todos os 162 

cursos, que algumas mudanças estariam, ainda, sendo implementadas, e que alterações deveriam 163 

passar pela Comissão de Curso e Câmara de Graduação. Disse que a sugestão feita no parecer 164 

chamou atenção e ficou bastante preocupado com isso. Com a palavra, a professora Ismara disse 165 

que havia sido contemplada com a fala do professor Francisco e com a resposta do professor 166 

Emerson, ressaltou que a sugestão causou estranhamento, pois qualquer alteração no curso 167 

causaria um efeito dominó no sentido da organização e da previsibilidade, mas que entendeu que o 168 

parecer não propunha nenhuma alteração nesse sentido, somente uma sugestão, e que o PPC de 169 

Administração estaria em consonância com o PPC do Eixo. Esclareceu qual seria o fluxo para 170 

se trazer uma proposta disso na Câmara de Graduação, devendo haver uma concordância, 171 

entendendo que o professor Emerson registrou as falas, que poderiam ser majoritárias no NDE, 172 

por não terem acompanhado toda a aprovação do PPC do Eixo. Sobre a curricularização, a 173 

professora Ismara informou que as discussões haviam sido suspensas nos conselhos devido às 174 

discussões sobre as atividades durante a pandemia, que fez uma consulta com as professoras Isabel 175 

e Raiane sobre os prazos, que responderam que não havia um definido, acreditando, assim, que o 176 

prazo final poderia ser em 2022. Com isso, disse que nada impedia que, diante das primeiras 177 

experiências, a curricularização dos cursos poderia ser revista, realizando pequenas adequações e 178 

citou o exemplo do que foi feito no curso de Relações Internacionais. Assim, sugeriu um 179 

complemento no parecer a fim de evitar impressões erradas. A professora Ismara corroborou com 180 

a observação e sugestão do prof. Júlio e sugeriu uma pequena alteração no parecer, colocando essa 181 

informação posterior às transformações, de fato. Com a palavra, o professor Emerson esclareceu 182 

que essa recomendação havia sido discutida com a presença dos representantes do Eixo 183 

Multidisciplinar e finalizada em junho de 2020, que as recomendações do NDE haviam 184 
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sido debatidas em comissão de curso e nem todas foram acatadas. Solicitou registrar, na ata da 185 

Câmara, toda essa discussão, esclarecendo que não haverá nenhuma alteração nas UCs 186 

obrigatórias para eletivas do Multidisciplinar. Acrescentou que o resumo das alterações já está 187 

detalhado no formulário, constando a data de envio e concordava com as falas dos professores 188 

Ismara e Júlio. A professora Ismara disse que entendia que haveria um entendimento distinto 189 

sobre o que seria o parecer do NDE, acreditando importante registrar que não haveria nenhuma 190 

alteração nas UCs do Eixo Multidisciplinar e que os membros da Câmara estranharam e 191 

preocuparam-se sobre a sugestão trazida no parecer do NDE. Antes de submeter a aprovação, o 192 

professor Emerson pediu para registrar a alteração no nome da UC Legislação Trabalhista e 193 

Previdenciária, ministrada pelo professor Túlio, pois o conteúdo seria somente na área trabalhista 194 

e que isso já tinha sido acordado com os professores Sandro e Túlio. Encerradas as manifestações, 195 

o PPC do curso de Administração foi aprovado, com duas abstenções e o PPC do curso de 196 

Ciências Atuariais foi aprovado, por unanimidade. A professora Ismara aproveitou para esclarecer 197 

que toda a documentação deveria ser encaminhada, por curso, à CPAP até dia 30/09. ♦ Ciências 198 

Contábeis: Com a palavra, o professor Sandro apresentou as alterações, incluindo-se pré-requisitos 199 

e mudanças de nomenclaturas de algumas UCs. O sr. Roberto apresentou dúvidas sobre quais 200 

disciplinas possuíam pré-requisitos, pois o PPC publicado no site do campus não possuía 201 

essa informação e sugeriu que o professor Sandro verificasse isso junto à Prograd. A professora 202 

Ismara solicitou mais esclarecimentos sobre isso. O sr. Roberto esclareceu que no processo aberto 203 

junto à CPAP, consta-se pré-requisitos, mas que isso não foi informado pela profa. Marina Mitiyo 204 

e que o PPC publicado no site não constava essa informação, por isso fez a sugestão ao professor 205 

Sandro para que a existência ou não de pré-requisitos fosse verificada a fim de resolver essa 206 

divergência. A professora Ismara sugeriu que esse questionamento deveria ser encaminhado à 207 

Prograd até o dia 30/09, mas que por garantia, essa alteração seria submetida para aprovação na 208 

presente sessão para reforçar esses pré-requisitos. Sem mais nenhuma manifestação, o PPC do 209 

curso de Ciências Contábeis foi aprovado, com uma abstenção. ♦ Ciências Econômicas: Com a 210 

palavra, o professor Pedro explicou que, por uma falha processual, não ficou registrado no PPC 211 

que a aplicação dos pré-requisitos na nova matriz não se aplicaria a todos os estudantes, somente, 212 

para ingressantes a partir de 2018 gerando, assim, muitas reclamações e judicialização. Disse que, 213 

após esforços com a Câmara e com a Prograd, a questão seria sanada a partir de 2021. Por isso, o 214 

curso de Economia entrou com o pedido de suspensão temporária dos pré-requisitos enquanto não 215 
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fosse viabilizada as alterações apresentadas na presente reunião. A professora Ismara perguntou se 216 

o parecer do NDE havia sido enviado à Câmara e o professor Pedro respondeu que não, pois isso 217 

já tinha sido discutido, anteriormente. A professora Ismara sugeriu, então, providenciar esse 218 

parecer, pois acreditava que sem isso, a CPAP poderia não aceitar as alterações. O professor Pedro 219 

perguntou se poderia ser encaminhado, posteriormente, sem prejudicar a apreciação de hoje. A 220 

professora Ismara respondeu o parecer deveria ser encaminhado junto a documentação pertinente 221 

à CPAP até o dia 30/09. Com a palavra, o professor Júlio sugeriu a aprovação do PPC de 222 

Economia condicionada ao envio do parecer do NDE até o dia 30/09 para a CPAP, aos membros 223 

da Câmara e para apreciação na próxima reunião da Congregação do dia 05/10/20. Sem mais 224 

nenhuma manifestação, o PPC do curso de Ciências Econômicas foi aprovado, com uma 225 

abstenção. Suspensão temporária dos pré-requisitos do Curso de Ciências Econômicas: A professora 226 

Ismara informou que essa suspensão compreendia o 2° semestre de 2020, somente, que essa 227 

solicitação foi feita de forma emergencial à Prograd e a palavra foi passada para o prof. Pedro para 228 

esclarecimentos, que informou que essa decisão foi aprovada por maioria qualificada em comissão 229 

de curso, relatando os prejuízos causados para o curso e para os alunos. Com a palavra, o sr. 230 

Roberto ponderou que os cursos tinham autonomia de aplicar alterações de caráter pedagógico e 231 

que seria possível trabalhar com duas matrizes, sugeriu ao professor Pedro consultar a CPAP se os 232 

pré-requisitos seriam válidos para turmas a partir de 2017. Disse que, no ponto de vista técnico, a 233 

secretaria faria a alteração no SIU de acordo com aprovação disso nas altas instâncias da 234 

Graduação. Com a palavra, a professora Ismara entendia que, como coordenadora da Câmara de 235 

Graduação e com a aprovação deste colegiado, apoiaria esse pleito, em caráter excepcional, 236 

assinando junto à coordenação de economia a solicitação a ser encaminhada à Prograd. Todos 237 

foram favoráveis a esse encaminhamento. Sem nada mais a tratar, a professora Ismara informou 238 

sobre seu período de férias reforçando a importância da presença dos coordenadores na reunião da 239 

Congregação, submetendo o formulário e parecer para apreciação nessa reunião. A reunião 240 

encerrou-se às doze horas e cinquenta minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei 241 

esta ata, que deverá ser aprovada e assinada eletronicamente pelos membros da Câmara de 242 

Graduação. 243 

244 
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