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6ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

13 de setembro de 2019 – Horário: 10h00min 

Auditório Antônio Roberto Espinosa – Campus Osasco 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, realizou-se no Auditório do 1 

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

Osasco, a sexta reunião ordinária do ano de 2019 da Câmara de Graduação da EPPEN- Escola 3 

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

Estiveram presentes Prof.ª Dra. Marina Mityio Yamamoto, Presidente da Câmara de Graduação e 5 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis, Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza, Coordenadora 6 

do Curso de Relações Internacionais, Prof. Dr. Luis Claudio Yamaoka, Coordenador do 7 

Multidisciplinar, o sr. Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, Coordenadora do NAE - Núcleo de 8 

Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Pedro Caldas Chadaverian, Coordenador do Curso de Ciências 9 

Econômicas, Prof. Dr. Samir Sayed, Vice Coordenador do Curso de Administração, Prof. Dr. Celso 10 

T. Yokomiso, Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais, o sr. Marcelo Rogine Domingues 11 

Biancolin, representante da Secretaria de Graduação, o sr. Andreas Leber, representante da 12 

Biblioteca e Nicole Correia Duarte, Representante Discente Titular. A assistente em administração, 13 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. A Profa. Marina abriu a sessão com os 14 

INFORMES ► Planejamento início 2ºsem/19 – SEI.23089.111574/2019-01: Foi apreciado pelo 15 

colegiado que se atentou para os prazos do aproveitamento de estudos e término do semestre. A sra. 16 

Ana Oliveira sugeriu que os professores reservassem um tempo para fazer a análise do 17 

aproveitamento de estudos no balcão da Secretaria Integrada, evitando levar o RAE para uma 18 

análise posterior a fim de evitar o esquecimento de documentos. O sr. Marcelo aproveitou para fazer 19 

alguns esclarecimentos sobre o calendário e a grade horária. A professora Marina sugeriu que a 20 

Comissão de Horários poderia ser vinculada à Câmara de Graduação, a professora Ismara opinou 21 

que a maneira que os trabalhos estariam sendo conduzidos estaria boa, o professor Samir discordou 22 

disto dizendo que a grade do curso de administração seria dispersa e mal elaborada e sugeriu 23 

discutir a racionalização da grade das turmas do integral. Acrescentou que havia feito uma pesquisa 24 

entre os alunos do curso, que se demonstraram “apavorados” com isso e a srta. Nicole concordou, 25 

dizendo que esse sentimento também estaria presente nos alunos de Ciências Atuariais. A professora 26 

Ismara disse que esperava devolutivas da CPAP para definição da grade horária do curso de 27 

Relações Internacionais para 2020, concordou com a discussão sobre a padronização para os cursos 28 

e termos, acreditando que a Câmara poderia realizar uma orientação, mas que uma determinação 29 

poderia esbarrar com a autonomia das comissões e do regimento dos cursos e citou as considerações 30 

feitas pelos professores de Relações Internacionais sobre esse assunto. Com a palavra, o sr. Carlos 31 

disse que seriam constantes as reclamações dos alunos sobre os conflitos de horários de aula com o 32 

dos estágios no NAE, que o entendimento dos alunos, quando viam a grade horária, seria que esta 33 

foi pensada de acordo com o interesse individual dos professores e que, de acordo com seus estudos 34 

sobre critérios de evasão e permanência dos estudantes na instituição, a grade estaria sendo feita 35 

considerando a lógica da universidade, sendo esta um dos fatores que contribuíam para a evasão, 36 

pois não se consideraria o usuário da matriz. Diante disso, concordou em avançar com a discussão 37 

sobre a racionalização, no sentido de orientar uma padronização dos horários, olhando para cada 38 

curso, destacando que a permanência do estudante seria um dos elementos do cálculo para 39 

destinação de verbas para o campus. Com a palavra, o professor Celso sugeriu que houvesse uma 40 

maior representatividade dos estudantes nos colegiados e na elaboração da grade horária a fim de 41 

construir estratégias e de ouvir as demandas dos estudantes. Com a palavra, o professor Samir 42 

concordou com a importância da discussão sobre o assunto, mesmo sendo esse um ponto trabalhoso. 43 
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Com a palavra, a professora Marina disse que a elaboração da grade horária seria muito conflituosa, 44 

com diversos problemas relacionados à restrição de professores, de espaço e de horário, resultando 45 

na difícil conciliação entre os cinco cursos, incidindo, assim, nos conflitos de horários entre as aulas 46 

e dos estágios dos alunos. Sugeriu que a grade poderia ser elaborada através de um planejamento 47 

que considerasse as atividades acadêmicas dos docentes e dos estudantes, para que estes pudessem 48 

cumprir com todas as atividades curriculares, amenizando, assim, os problemas na hora do 49 

deferimento das matrículas e dos estágios. As professoras Ismara e Marina pontuaram que as 50 

“tensões” na comissão de horários estariam diminuindo diante da previsibilidade da oferta das 51 

disciplinas do Eixo e a professora Marina acreditou que o acordo feito entre o Multidisciplinar e os 52 

cursos, que entraria em vigor a partir de 2020, aliviaria essas tensões. Com a palavra, o sr. Marcelo 53 

sugeriu que os cursos que possuem a UC Estágio Obrigatório na sua grade, deveriam disponibilizar 54 

um semestre para que os estudantes pudessem cumprir essa disciplina, relatando casos de alunos 55 

que apresentavam contratos com conflitos de horário. O professor Samir concordou com a 56 

disponibilização de um semestre para que o aluno do integral pudesse cumprir a UC Estágio 57 

Obrigatório e, como alternativa, a racionalização da grade. Após outras considerações, a professora 58 

Marina perguntou qual ação que a Câmara de Graduação poderia tomar e sugeriu criar um grupo de 59 

trabalho para discussão da racionalização. O professor Samir sugeriu realizar um projeto de médio-60 

longa duração, podendo o assunto ser discutido nas próximas reuniões. O professor Celso pontuou 61 

que isso já seria uma preocupação da Comissão de Horários e sugeriu que a Câmara poderia emitir 62 

uma nota sensibilizando a Comissão para essa racionalização. A professora Ismara concordou com o 63 

professor Celso e sugeriu, a curto-prazo e todo semestre, que a Câmara realizasse uma orientação 64 

para a comissão de horários, acreditando que o grupo de trabalho, no momento, atuaria em 65 

duplicidade. A professora Marina disse que não via dessa maneira e fez esclarecimentos sobre as 66 

atividades que esse grupo de trabalho poderia desempenhar, voltadas mais para o planejamento e 67 

estratégicas, pois via que as atividades na Comissão de Horários seriam mais operacionais. A 68 

professora Ismara sugeriu que um ou dois membros do colegiado pudessem elaborar uma 69 

orientação para a Comissão de Horários, mencionando as discussões da presente reunião sobre o 70 

assunto. O professor Samir se disponibilizou para isso, sugerindo que cada curso deveria ter um 71 

horário pré-estabelecido e a partir dessa proposta, ter-se-ia uma negociação e adaptação de horários 72 

com o Multidisciplinar. A professora Ismara disse que essa proposta se esbarrava com o fato de o 73 

Multidisciplinar ter que atender todos os cursos. O colegiado apreciou os elementos que causavam 74 

divergências na elaboração da grade e a professora Marina pontuou a importância dessas discussões. 75 

Com a palavra, o professor Pedro considerou legítimo atender as necessidades dos alunos em 76 

relação ao estágio, mas fez um contraponto com o papel da universidade e a adequação dos horários 77 

para que os alunos pudessem estagiar, pois as empresas não estariam se esforçando nessa direção e 78 

considerou que a relação entre universidade e as empresas deveria entrar ser um ponto importante 79 

na discussão. A professora Marina concordou com o professor Pedro, mas esclareceu que a 80 

discussão sobre a racionalização iria além dos estágios, sendo este um de seus elementos e que 81 

organização da grade seria o ponto mais importante. Com a palavra, o sr. Carlos disse que a 82 

percepção seria que a grade horária não seria elaborada de acordo com os interesses da universidade, 83 

mas de acordo com a soma de interesses particulares, com muitos contrapontos e destacou as 84 

dificuldades dos horários para os primeiros termos, ora turmas muito cheias ora esvaziadas. Após 85 

outras considerações, aprovou-se que o professor Samir traria um esboço de uma nota da Câmara, 86 

para apreciação em próxima reunião. ♦ Avaliação do Programa de Atenção aos Ingressantes 87 

realizados no 1º semestre de 2019: O sr. Carlos relembrou que a ideia de criar atividades voltadas 88 

para os estudantes surgiu, ano passado, em reunião da Câmara de Graduação, a fim de estimular os 89 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 

 
 

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

camara.graduacao.osasco@unifesp.br 

ingressantes aos hábitos de estudos como o fichamento, por exemplo. Pontuou a diferença dos 90 

resultados obtidos entre os estudantes do integral e do noturno, informou que o relatório poderia ser 91 

acessado por todos, destacou que essa ação foi positiva, pois aproximou os alunos ingressantes com 92 

o NAE e relatou, brevemente, como foi a experiência com a turma que participou dessa avaliação. 93 

Frisou a importância de dar mais atenção aos ingressantes, acreditando que, com isso, diminuiria o 94 

número de conflitos futuros e sugeriu algumas ações, dentre elas, a não aplicação de provas no 95 

primeiro termo, pois muitos deles, por conta do período de chamadas e matrículas, iniciavam as 96 

aulas no meio do semestre. Com a palavra, o sr. Andreas chamou a atenção para o quantitativo de 97 

formandos, sendo preocupante que somente um terço dos estudantes, por semestre, 98 

aproximadamente, estaria concluindo a graduação. Com a palavra, a professora Marina disse que 99 

muitos alunos demoraram mais para se formar, pois não havia quantitativo suficiente de professores. 100 

O sr. Marcelo acrescentou que muitos estudantes, para prolongar a permanência no estágio, não 101 

cumpriam as disciplinas de TCC e de Atividades Complementares, suscitando reprovações 102 

consecutivas e a perda da vaga, assim, orientou os coordenadores dos cursos para que se atentassem 103 

a esses casos e opinou que a realização de estágio pelos estudantes de primeiros termos ano não 104 

contribuía para a vivência deles na universidade. Com a palavra, o professor Pedro mostrou-se 105 

interessado em saber mais sobre os resultados dessa avaliação, destacou a importância 106 

socioeconômica dos estudantes realizarem estágio em momento de crise econômica, sugeriu que os 107 

mecanismos de avaliação deveriam ser mais debatidos, comentando suas experiências na graduação 108 

e pós-graduação, criticando alguns métodos mais “pesados”. Com a palavra, a professora Ismara fez 109 

elogios à ação e sugeriu que fossem realizadas atividades de acolhimento em momento posterior à 110 

semana dos calouros, que contariam com encontros entre as coordenações e os ingressantes para 111 

esclarecimentos de informações importantes como matrículas nas UCs, por exemplo.  O sr. Carlos 112 

sugeriu que essas atividades de acolhimento mais pontuais poderiam ser feitas durante as aulas, 113 

dividindo as informações importantes em pequenos conteúdos estimulando, assim, a participação 114 

dos estudantes em atividades da universidade que se realizam fora do horário de aula. Com a 115 

palavra, a srta. Nicole disse que o CATU percebeu que os centros acadêmicos só pensariam na 116 

realização de festas e que estes poderiam dar mais atenção a essas ações de acolhimento, que a 117 

realização de manual não contribuiria, pois, provavelmente, ninguém iria ler, comentou sua 118 

experiência inicial na EPPEN, e solicitou ao colegiado que a primeira semana de aula fosse cedida 119 

para que os centros acadêmicos atraíssem os ingressantes, incentivando a permanência na 120 

universidade, destacando que isso cumpriria sua função social. A professora Marina disse que esse 121 

pleito poderia ser considerado. Com a palavra, o sr. Andreas disse que já ouviu comentários dos 122 

alunos sobre a falta de interesse deles em não participar de atividades que não valem nota e que não 123 

possuem certificados válidos para as atividades complementares. O professor Samir concordou com 124 

a srta. Nicole e com a sugestão do sr. Carlos pontuando que essa ação deveria ser realizada todo 125 

semestre. A srta. Nicole agradeceu pela sugestão do professor Samir. ♦ Diretoria Acadêmica: Sem 126 

informes. ♦ Secretaria de Graduação: O sr. Marcelo informou que o levantamento feito listando os 127 

alunos com conflitos de horário foi encaminhado para a coordenação de estágio e fez 128 

esclarecimentos sobre as implicações desse conflito. A professora Marina sugeriu realizar uma 129 

discussão sobre os elementos que geram esses conflitos. Com a palavra, a professora Ismara 130 

comentou sobre a consulta realizada à Procuradoria da Unifesp, pelo curso de Relações 131 

Internacionais, a respeito dos estágios dos alunos do integral, que respondeu que não haveria 132 

problemas, desde que não houvesse conflito de horário e sugeriu assinar o contrato de estágio dos 133 

estudantes do integral contanto que o seu término não ultrapasse o início do semestre posterior. O sr. 134 

Carlos observou a importância de se debater com os alunos os estágios como processo de formação 135 
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pedagógica, pois no momento não se teria esse tipo de ação. ♦ Biblioteca: Sem informes. ♦ 136 

Representação Discente: Sem informes. ♦ NAE: Sem informes. ► EXPEDIENTE:  ♦ Aprovação 137 

da Minuta da Ata da 2ª RE da CGO – 24.06.2019: Aprovada, por maioria dos votantes, com quatro 138 

abstenções. ♦ Aprovação da Minuta da Ata da 3ª RO da CGO - 10.05.2019: Pauta prejudicada, 139 

para aprovação em reunião posterior. ♦ Aprovação da Minuta da Ata da 4ª RO da CGO - 140 

11.06.2019: Aprovada, por maioria, com três abstenções. ► ORDEM DO DIA: ♦ Eleições para 141 

nova presidência da Câmara de Graduação: A professora Ismara foi eleita, por unanimidade, 142 

como nova presidente da Câmara de Graduação, parabenizou os trabalhos feitos pela professora 143 

Marina e agradeceu a todos pela confiança. Com a palavra, o professor Celso, também, parabenizou 144 

a professora Marina pela dedicação. Com a palavra, a professora Marina agradeceu a confiança 145 

dispensada e por todo apoio dos diretores e das secretarias, destacou os desafios enfrentados e que 146 

as relações entre os cursos estariam mais amenas e disse que o período da sua coordenação foi 147 

muito gratificante. A professora Fernanda Emy Matsuda foi eleita como vice coordenadora. ♦ 148 

Solicitação de Trancamento Excepcional de Matrícula • Ítalo Augusto Souza Silva – Relações 149 
Internacionais - SEI 23089.111574/2019-01: Após apreciação, foi aprovado por unanimidade. • 150 

Rebeca Pereira da Silva – Ciências Atuariais – SEI 23089.111574/2019-01: Após apreciação, foi 151 

aprovado por unanimidade. ♦ Ingresso de Refugiados e Portadores de Visto Humanitário na 152 

Unifesp - SEI.23089.111314/2019-28 • Despacho da Comissão de Curso de Relações 153 
Internacionais, de Ciências Atuariais, de Ciências Econômicas: Foi aprovada uma vaga, por cada 154 

curso. • Despacho da Comissão de Curso de Administração: Não aprovou vaga. • Despacho da 155 

Comissão de Curso de Ciências Contábeis: A comissão de curso ainda não apreciou essa demanda. 156 

Após apreciação dessas decisões, ficou ciente que os cursos encaminhariam suas deliberações, sem 157 

necessidade de um ofício Câmara de Graduação. O sr. Carlos aproveitou para sugerir que os cursos 158 

recebessem esses estudantes, concedendo uma atenção especial. ♦ Relatório com levantamento dos 159 

estudantes que estão estagiando neste semestre e possuem inconsistências: Ponto já apreciado. ♦ 160 

Liga EPPEN FINANCE – Criação de Grupo de Trabalho: A professora Marina informou que a 161 

Liga encaminhou a minuta do estatuto e o professor Júlio deixou um recado solicitando criar um 162 

grupo de trabalho para apreciação. O sr. Carlos opinou que, ao seu ver, caberia a Câmara de 163 

Extensão fazer essa apreciação com o potencial de virar um projeto de extensão, podendo ser usado 164 

para a curricularização, mas se fosse uma proposta como entidade, não haveria necessidade de 165 

tramitação na Unifesp. Diante das dúvidas apresentadas, o ponto foi retirado da pauta para maiores 166 

esclarecimentos. Após o encerramento da pauta, foi apresentada a sugestão do professor Ricardo 167 

Bueno, enviada por e-mail, que atestaria como uma hora para atividades complementares os 168 

estudantes que se vacinassem contra o sarampo. Foram pontuados que esse tipo de ação não estaria 169 

de acordo com o regulamento das atividades complementares, portanto não houve deliberações por 170 

parte do colegiado. Encerrada a sessão, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a presente 171 

ata, que deverá ser posteriormente aprovada e assinada pelos membros da Câmara de Graduação. 172 
  

Curso / Setor  Nome Assinatura 
Presidente da Câmara de Graduação 

/ Coordenação do Curso de Ciências 

Contábeis 

Profa. Dra. Marina Mityio Yamamoto  

Representante da Secretaria de 

Graduação 
Marcelo Rogine Domingues Biancolin  
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Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 
Profa. Dra. Ismara Izepe de Souza  

Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 
Prof. Dr. Pedro Caldas Chadaverian  

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 
Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  

Coordenação do  

Multidisciplinar 
Prof. Dr. Luís Claudio Yamaoka  

Coordenação do  

NAE – Núcleo de Apoio ao Estudante 
Profa. Dra. Fernanda Emy Matsuda  

Coordenação do Curso de  

Administração 
Prof. Dr. Samir Sayed  

Representante discente do integral Nicole Correia Duarte  

Secretaria  Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  


