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7ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

09 de outubro de 2020 – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

 

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

Google Meet, a Sétima Reunião Ordinária do ano de 2020 da Câmara de Graduação da EPPEN- 2 

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

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

Graduação, o Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, Representante da Direção Acadêmica, o senhor 5 

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

chefe e representante da Biblioteca, a Profa. Dra. Francielle Santo Pedro Simões coordenadora do 7 

Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Emerson Gomes dos Santos, Coordenador do Curso de 8 

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

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, Vice Coordenador do curso de Ciências Econômicas, Prof. 10 

Dr.  Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, Vice Coordenador do Eixo Multidisciplinar, Prof. Dr. 11 

Sandro Braz Silva, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e a representante discente Nicole 12 

Duarte Correia Duarte. O professor Iagê Miola justificou ausência. A assistente em administração, 13 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A Presidente deu início à sessão, com os 14 

► INFORMES ♦ Da Câmara de Graduação: A professora Ismara reforçou a importância de 15 

encaminhar a PROGRAD a revisão das notas do SISU. ♦ Da Direção Acadêmica: O professor 16 

Júlio relatou as discussões realizadas em relação ao orçamento, na última reunião extraordinária da 17 

Congregação e informou sobre as consultas pública do PDI e PPI e à comunidade para o processo 18 

sucessório à Reitoria 2021-2025. ♦ Dos Cursos: O professor Celso agradeceu aos cursos pelo envio 19 

dos vídeos para a feira de profissões e informou quais seriam os dias da participação de Osasco. ♦ 20 

Da Secretaria Acadêmica: O sr. Roberto informou que o período de o aluno tomar ciência dos 21 

pareceres dos pedidos de aproveitamento de estudos estaria vigente, disse que enviaria à secretária 22 

Ana Paula Oliveira uma lista com os processos, ainda, pendentes, a fim de encaminhá-los às 23 

coordenações, enfatizando que o prazo se encerraria em 09/10 e esclareceu dúvidas levantadas em 24 

relação aos encaminhamentos desses requerimentos via SEI. Aproveitou para esclarecer dúvidas 25 

referentes à divulgação do calendário acadêmico de 2021. A secretária Ana Oliveira sugeriu que as 26 

comissões dos cursos avaliem conceder acesso para todos os docentes, tanto nos ambientes da 27 

Coordenação e do Departamento, no SEI, a fim de sistematizar o recebimento de processos de 28 

acordo com seu conteúdo. ♦ Do NAE: A professora Francielle informou que o NAE entregou 29 

computadores e chips para acesso à Internet aos alunos e que cestas básicas arrecadas, também, 30 

seriam entregues, ação esta que foi realizada em parceria com a UFABC. ♦ Da Biblioteca: O sr. 31 

Andreas fez informes acerca da aquisição de novas bases de dados, disse que o acesso aumentou, 32 

consideravelmente, durante o período da quarentena e recomendou seu uso por dispor de um 33 

material vasto. ♦ Da Representação Discente: A srta. Nicole informou que uma grande ação de 34 

divulgação entre os alunos, a fim de incentivá-los a participar na consulta pública do PPI, foi 35 

realizada em parceria com os diretórios acadêmicos. O professor Júlio aproveitou para agradecê-la e 36 

informou que a participação foi expressiva. O professor Celso enfatizou a importância disso e 37 

parabenizou à Nicole pelos esforços dispensados. ► EXPEDIENTE: Aprovação da minuta da 38 

Sessão Extraordinária realizada em 25/09/20: A ata foi aprovada, por unanimidade, que deveria 39 

ser assinada por todos até o dia 14/10, a fim de encaminhá-la à CPAP. ► ORDEM DO DIA ♦ 40 

Reversão de desistência e trancamento excepcional – RA 86525 – Ciências Contábeis 41 
(Processo 23089.112447/2020-55): Após apreciação, a solicitação foi aprovada, por unanimidade. ♦ 42 

Reversão de cancelamento de matrícula e trancamento excepcional – RA 71181 - Ciências 43 
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Contábeis (Processo 23089.114119/2020-93): Após apreciação, a solicitação foi aprovada, por 44 

unanimidade. O sr. Roberto aproveitou para fazer breves esclarecimentos sobre o processo de 45 

“Trancamento Pandemia”. ♦ Pedido de Extensão de Prazo – RA 69402 – Ciências Econômicas 46 

(Processo 23089. 120793/2019-73): O sr. Roberto relembrou todo o histórico de solicitações feitas 47 

pelo aluno e fez esclarecimentos sobre o referido processo. O professor Júlio aproveitou para fazer 48 

considerações sobre a situação do aluno, mostrando-se favorável ao seu pedido. A professora Ismara 49 

fez suas considerações, sugeriu realizar uma tutoria de acompanhamento do aluno e que seja 50 

concedida extensão de prazo de apenas um semestre. Esse encaminhamento foi aprovado, por 51 

maioria de votos, com uma abstenção e um voto contrário. ♦ Aprovação das ADEs: A professora 52 

Ismara recordou pontos importantes que devem compor as ADEs e disse que a portaria do semestre 53 

2/20 seria igual a anterior, mas com alguns adendos. Ressaltou que alguns docentes aplicaram 54 

avaliações gerando muitas reclamações por parte dos estudantes e passou a palavra para os 55 

coordenadores. Com a palavra, o professor Daniel relatou as discussões feitas na reunião de 56 

comissão de curso de Economia sobre a presença dos estudantes nas aulas síncronas, que, no 57 

começo do semestre, a presença seria bem maior do que nas últimas, em função da disponibilidade 58 

de aulas gravadas e essa preocupação foi compartilhada entre os coordenadores, que relataram as 59 

experiências dos cursos, enfatizaram a importância das aulas presenciais, a superioridade do ensino 60 

presencial e da vivência acadêmica. Com a palavra, o professor Júlio sugeriu realizar uma sessão 61 

extraordinária da Câmara de Graduação, com participação ampliada de docentes, ou, até mesmo, 62 

um seminário organizado pela Extensão ou Congregação do campus para debater essa experiência. 63 

Foi destacado, de forma positiva, o número reduzido de trancamentos de matrícula. Sem mais 64 

considerações, os planos de ensino foram aprovados, por unanimidade, que seriam encaminhados à 65 

PROGRAD e divulgados no site do campus assim que a grade horária fosse publicada. ♦ 66 

Homologação do Horário do 2º semestre de 2020: O sr. Roberto apresentou a versão mais recente 67 

da grade horária, fez esclarecimentos sobre a quantidade de vagas nas disciplinas, destacou pontos 68 

importantes referentes aos pré-requisitos, que estariam cadastrados na matriz e, ainda, seriam 69 

válidos para o curso de economia e ausência destes no curso de contábeis. Neste caso, informou que 70 

a PROGRAD estaria avaliando a possibilidade de se fazer um documento retificador ao invés de 71 

uma nova revisão do PPC. A professora Ismara fez importantes considerações sobre a não 72 

flexibilização dos deferimentos das matrículas nas UCs do noturno, além do número de vagas, a fim 73 

de evitar o esvaziamento nas turmas do integral e sobre a análise, caso por caso, de alunos que 74 

estagiam. O sr. Roberto destacou que a portaria das ADEs não contempla o estágio, assim, seria 75 

imperativo que o horário do estágio não conflite com o horário de aula e informou que a secretaria 76 

ainda avaliaria isso no recebimento dos requerimentos de estágios e que adequações seriam 77 

solicitadas, caso fossem necessárias. O professor Celso sugeriu alinhar essa informação entre as 78 

coordenações, a professora Ismara perguntou se poderia inserir o seguinte ponto de pauta: 79 

Manifestação da Câmara sobre a manutenção da normativa sobre o número máximo de vagas 80 

(integral e noturno) de acordo com o PPC dos cursos e a recomendação dos coordenadores não 81 

excederem esse limite nos deferimentos e todos concordaram com essa inserção e com a 82 

manutenção da normativa mencionada. A grade horária foi aprovada, por unanimidade. ♦ 83 

Representação CAEP: Após esclarecimentos do professor Francisco Marcelo sobre a composição 84 

da CAEP e a dinâmica das reuniões desta comissão, além de outros esclarecimentos, foi aprovada, 85 

por unanimidade, a indicação do professor Celso como membro titular e o professor Pedro como 86 

membro suplente, representando, assim, a Câmara de Graduação. Sem nada mais a tratar, a reunião 87 

encerrou-se às treze horas e vinte minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a esta 88 

ata, que deverá ser aprovada pelos membros da Câmara de Graduação, em reunião posterior.  89 
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Curso / Setor  Nome Assinatura 

Presidente da Câmara de 

Graduação Profa. Dra. Ismara Izepe de 

Souza 
 

Coordenação do Curso de  

Relações Internacionais 

Diretoria Acadêmica 
Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon 

Costa 
 

Secretaria de Graduação 

(Representante) 
Roberto Ferreira Junior  

Biblioteca 

(Representante) 
Andreas Leber  

Coordenação do  

NAE  

(Representante) 

Profa. Dra. Francielle Santo 

Pedro Simões 
 

Coordenação do Curso de  

Administração 

Prof. Dr. Emerson Gomes dos 

Santos 
 

Coordenação do Curso de 

Ciências Contábeis 
Prof. Dr. Sandro Braz Silva  

Vice Coordenação do Curso de  

Ciências Econômicas 

Prof. Dr. Daniel Auguto 

Feldmann 
 

Coordenação do Curso de  

Ciências Atuariais 

Prof. Dr. Celso Takashi 

Yokomiso 
 

Vice Coordenação do  

Eixo Multidisciplinar 

Prof. Dr. Francisco Marcelo 

Monteiro da Rocha 
 

Representação Discente Nicole Correia Duarte  

Secretária da Câmara de 

Graduação 

Ana Paula Rocha Garcia de 

Oliveira 
 


