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8ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação 

20 de novembro de 2020 – Horário: 10h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

 

Ao vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente virtual, 1 

via Google Meet, a Oitava 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, a Profa. Dra. Francielle 6 

Santo Pedro Simões coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante, Prof. Dr. Samir Sayed, 7 

Coordenador do Curso de Administração, Prof. Dr. Samir Sayed, Vice Coordenador do Curso de 8 

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

Prof. Dr. Pedro Caldas Chadaverian, Coordenador do curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr.  Luís 10 

Cláudio Yamaoka, Coordenador do Eixo Multidisciplinar, Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da 11 

Rocha, Vice Coordenador do Eixo Multidisciplinar e a representante discente Nicole Duarte Correia 12 

Duarte. O prof. Dr. Álvaro Luis dos Santos Pereira participou como membro convidado. A 13 

coordenação do curso de Ciências Contábeis não justificou ausência. A assistente em administração, 14 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A Presidente deu início à sessão, com os 15 

► INFORMES ♦ Aprovações ad referendum das alterações na grade horária do 2º semestre 16 

de 2020 dos cursos de Administração e Ciências Econômicas: A professora Ismara informou 17 

sobre a aprovação ad referendum de três ajustes pontuais feitos na grade horária para os cursos de 18 

Administração e Ciências Econômicas. Os pedidos foram homologados. ♦ Da Câmara de 19 

Graduação: A professora Ismara repassou os assuntos tratados na última sessão do Conselho de 20 

Graduação, na qual apresentou-se os resultados dos questionários aplicados entre discentes sobre as 21 

ADEs, que os dados gerais da EPPEN seriam, ainda, encaminhados via SEI pela Prograd, que 22 

considerava positivo o resultado do campus Osasco, mas que seria necessário discutir vários 23 

aspectos. Com a palavra, o professor Celso destacou a facilidade que muitos alunos da EPPEN 24 

tiverem para acessar os conteúdos e informações gerais e atribuiu isso à divulgação feita pela 25 

secretaria de graduação, pela Câmara de Graduação e pelos professores e que percebeu que o perfil 26 

do campus Osasco seria semelhante ao de São José dos Campus decorrente do perfil 27 

socioeconômico dos alunos. A professora Ismara compartilhou com os dizeres do professor Celso. 28 

Com a palavra, o professor Francisco Marcelo perguntou sobre o acesso ao resultado da pesquisa e 29 

a professora Ismara disse que a Câmara iria compartilhar com todos assim que estivesse disponível. 30 

Continuando com os informes do Conselho, disse que ainda não havia informações sobre o 31 

calendário acadêmico de 2021 e sobre o retorno ou não das aulas presenciais e que os novos 32 

coordenadores de curso deveriam preencher o formulário sobre o nepotismo que consta no SEI. 33 

Reforçou que o prazo de reabertura do formulário de indicação de interesse no uso do MODDLE 34 

estaria aberto e pontuou as dúvidas levantadas sobre isso na última sessão da Congregação. 35 

Informou, também, sobre a prorrogação do prazo da curricularização da extensão na graduação para 36 

dezembro de 2021, sugerindo pautar o assunto na primeira sessão da Câmara de 2021, destacando a 37 

incorporação da curricularização nos PPCs dos cursos de Administração e Relações Internacionais e 38 

sobre a discussão do fluxo dos TCC, que ainda não se teria uma orientação única para toda a 39 

UNIFESP. ♦ Da Direção Acadêmica: O professor Júlio informou sobre o processo de consulta 40 

pública à Universidade para o processo sucessório aos cargos de Reitor ou Reitoria e Vice-Reitor ou 41 

Vice Reitora da Unifesp e fez esclarecimentos gerais sobre o processo eleitoral, as chapas, o debate 42 

que seria realizado com a EPPEN e o sistema eletrônico de votação, incentivando a participação de 43 
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todos. Aproveitou para responder dúvidas sobre o debate, sobre o sistema de votação e, via chat, 44 

informou o endereço eletrônico das eleições. Com a palavra, o professor Celso aproveitou para 45 

esclarecer sobre a composição da comissão organizadora do debate e que um e-mail seria enviado 46 

com informações sobre o debate. O professor Júlio destacou, positivamente, a presença dos alunos 47 

do curso de Ciências Atuariais na comissão organizadora e informou que a testagem sorológica para 48 

Covid -19 entre os servidores do campus Osasco seria realizada no dia 02/12/20, esclarecendo que 49 

essa ação não estaria relacionada com o retorno das atividades presenciais. ♦ Dos Cursos: Sem 50 

Informes. ♦ Da Secretaria Acadêmica: O sr. Roberto informou que a lista de formandos seria 51 

encaminhada aos cursos, via SEI, realizou breves comentários sobre a mudança da grade horária 52 

citada no começo da presente sessão, fez esclarecimentos sobre os problemas ocorridos no sistema 53 

da rematrícula e reforçou o prazo de indicação de interesse no uso do MOODLE. ♦ Do NAE: Sem 54 

Informes. ♦ Da Biblioteca > Trials de bases de dados atualmente disponíveis na Unifesp: O sr. 55 

Andreas informou sobre o período de testes de duas bases de dados, o Pivot da Proquest e de 56 

Estatística, que estariam disponíveis até meados de dezembro de 2020, fez esclarecimentos sobre 57 

essas bases e solicitou, aos coordenadores, ampla divulgação entre os docentes. ♦ Da 58 

Representação Discente: Sem Informes. ► Expediente ♦ Aprovação da minuta da Sessão 59 

Extraordinária realizada em 29/06/20: A ata foi aprovada, por unanimidade. A sra. Ana Paula 60 

Oliveira sugeriu que as atas aprovadas do ano de 2020 em diante poderiam ser assinadas via SEI e 61 

todos aprovaram essa sugestão. ♦ Aprovação da minuta da Sessão Ordinária realizada em 62 

09/08/2019: Aprovada por maioria de votos, com uma abstenção. A sra. Ana Paula Oliveira 63 

esclareceu que a minuta foi redigida com o áudio gravado, pois, na época, ainda não era a secretária 64 

deste colegiado e que as atas de 2019 seriam encaminhadas à professora Marina Mitiyo, que era a 65 

coordenadora da Câmara na época. A Presidente, assim, deu início à pauta. ► ORDEM DO DIA ♦ 66 

Todos concordaram com a inserção do ponto de pauta que discute a atualização dos PPCs dos 67 

cursos proposta pelo sr. Andreas. ♦ Vestibular Refugiados, Apátridas e Portadores de Visto 68 

Humanitário: A professora Ismara fez esclarecimentos sobre essa política de ingresso e que os 69 

cursos deveriam se manifestar até o dia 01/12/20 com a homologação da Câmara de Graduação. 70 

Disse que Relações Internacionais iria manter a oferta, o curso de direito iria discutir, ainda, a 71 

aderência, Ciências Atuariais e Ciências Econômicas aderiram a essa política. Os cursos de 72 

Administração e Ciências Contábeis não se manifestaram. ♦ Discussão sobre o período de 73 

integralização do curso de Ciências Atuariais: A professora Ismara esclareceu, inicialmente, que 74 

a CPAP faz um trabalho minucioso em cima dos projetos pedagógicos junto com os coordenadores 75 

e, quando analisou-se o PPC do curso de Ciências Atuariais, essa Coordenadoria entrou em contato 76 

pontuando que a nova proposta de alteração do tempo de integralização do período noturno, 77 

passando de 5 para 4 anos, deveria ser discutida em reunião da Câmara, já que isso não tinha sido 78 

feito, conforme registro na ata da reunião deliberativa desse assunto e que essa mudança 79 

configurava-se diferente dos demais cursos. A alteração do curso de integral para vespertino, 80 

também, foi pontuada. Assim, a professora Ismara frisou a importância do colegiado discutir essa 81 

questão, que seria sensível. Com a palavra, o professor Celso esclareceu que houve um 82 

questionamento por parte da CPAP em relação a redução do tempo de integralização do período 83 

noturno para quatro anos, que a intenção do curso seria torná-lo mais condizente com a realidade 84 

dos cursos de Atuariais do Brasil e de outros lugares, de melhorar a oferta de disciplinas, entre 85 

outros pontos já elencados na apreciação anterior do PPC. Disse que a CPAP recomendou que 86 

houvesse uma diferenciação do período integral e noturno e sugeriu que o termo integral poderia ser 87 

alterado para vespertino ou matutino. Assim, a comissão do curso deliberou favorável a mudança de 88 

termo de integral para vespertino, pois os cursos do integral e do noturno seriam idênticos, e disse 89 
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que a Câmara deveria avaliar e aprovar essa mudança de termo. Com a palavra, a professora Ismara 90 

disse que a discussão desse ponto seria muito sensível, pois se resvalava no projeto pedagógico do 91 

campus que prevê que todos os cursos ofertados na EPPEN teria a diferenciação entre integral e 92 

noturno, este que possui um tempo maior de integralização de acordo com o perfil do aluno, que 93 

poderia ter uma jornada de trabalho durante o dia, e que, apesar de entender que essa seria uma 94 

decisão da comissão de curso, via, com preocupação, que essa mudança poderia trazer implicações. 95 

Assim, o assunto deveria ser discutido pela Câmara, a fim de avaliar o que foi pactuado com o MEC 96 

e que uma decisão deveria ser tomada junto a Prograd. Com a palavra, o professor Júlio corroborou 97 

com a fala da professora Ismara, disse que teria dúvidas referentes à alteração do projeto 98 

pedagógico do campus diante dessa diferenciação, entendia que este teria alguns dispositivos 99 

desatualizados. Acrescentou que esse assunto era de sensível discussão e sugeriu convocar uma 100 

reunião extraordinária para debater o assunto. Lembrou, também, que o campus Osasco fazia parte 101 

do programa REUNI, que a mudança poderia implicar no quantitativo de professores e TAES para o 102 

campus, e reforçou que o assunto deveria ser discutido no colegiado e com a CPAP. Com a palavra, 103 

o professor Celso disse que quando trouxe esse assunto, não tinha conhecimento que a modificação 104 

poderia implicar no projeto pedagógico do campus e que, se soubesse, não teria feito essa alteração 105 

de termo e que o curso não tinha se atentado a esse detalhe. Entendia que, antes do curso de 106 

Ciências Atuariais avaliar esse tipo de mudança, ela deveria ocorrer, primeiramente, no projeto 107 

pedagógico do campus e que isso seria inviável sem ter uma ampla discussão no colegiado, mas que 108 

ponderava sobre a realidade dos alunos no mercado de trabalho. Assim, retomaria essa discussão 109 

com a comissão do curso e tentaria manter os 10 semestres no noturno, nesse primeiro momento, 110 

considerando a discussão desse assunto em um segundo momento. Com a palavra, a professora 111 

Ismara corroborou com as falas do professor Júlio e Celso, se desculpou por não se atentar a isso, e 112 

sugeriu que estivesse pré-aprovado, pela Câmara, a manutenção do que estava pactuado 113 

anteriormente, porém, se o curso quisesse levar essa questão adiante, deveria, então, tratar do 114 

assunto com a Prograd, lembrando que essa alteração de termo não estaria disponível para 2021. 115 

Com a palavra, o professor Celso concordou com a proposta de encaminhamento. Com a palavra, o 116 

professor Julio reforçou o encaminhamento proposto pela professora Ismara. O professor Celso 117 

disse que iria se reunir com a CPAP para tratar desse assunto, que haveria uma discussão do PPC do 118 

curso de Ciências Atuariais, num segundo momento, por causa da curricularização, e que não via 119 

problemas na manutenção dos 10 semestres, a fim de evitar uma reunião extraordinária da Câmara. 120 

A professora Ismara frisou que essa deliberação deveria ser encaminhada à Congregação e ao 121 

Conselho de Graduação para ser apreciada nas sessões de dezembro de 2020. Todos concordaram 122 

com a aprovação do PPC de Atuariais com a manutenção do tempo de integralização de curso. Os 123 

professores Ismara e Julio se desculparam pela falta de atenção desse tipo de questão e o colegiado 124 

comentou que o ano de 2020 estaria difícil para todos. ♦ Escolha de membro suplente para a 125 

CAEP, a partir do pedido de desligamento do professor Pedro Chadarevian: A professora 126 

Ismara disse que outro membro deveria ser indicado, recordando que o professor Daniel havia se 127 

candidato para isso, caso fosse necessário, mas que ele deveria ser consultado sobre isso. Assim, 128 

perguntou se poderia realizar essa alteração na indicação da suplência da CAEP. Com a palavra, o 129 

professor Pedro se desculpou pelo desligamento, pois, por problemas pessoais, não poderia assumir 130 

essa função, e disse que quando tivesse uma posição do professor Daniel, avisaria à Câmara. Com a 131 

palavra, o professor Júlio sugeriu pré-aprovar o professor Daniel como suplente e homologar a 132 

decisão, na próxima reunião, com a resposta positiva dele. Se a manifestação fosse negativa, o 133 

assunto seria retomado à discussão em próxima reunião. Todos concordaram com esse 134 

encaminhamento. ♦ Pagamento de inscrição institucional em associações de ensino: A 135 
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professora Ismara solicitou aos coordenadores dos cursos e do Eixo que levassem esse assunto às 136 

suas comissões para relacionar as associações e trazer essa relação na próxima reunião para que a 137 

Câmara, em conjunto com a direção acadêmica, aglutinasse as listas para enviar ao Consu em nome 138 

da unidade universitária. O professor Júlio sanou dúvidas levantadas sobre o que seriam as 139 

associações. ♦ Discussão dos PPCs dos cursos: O sr. Andreas relembrou que havia trazido em 140 

reunião anterior a importância de a biblioteca trabalhar em colaboração com os departamentos na 141 

revisão dos PPCs dos cursos e que a Unifesp havia assinado algumas bases de dados de e-Books. 142 

Diante da disponibilização de um grande quantitativo de e-Books e do cenário de pandemia e a 143 

previsão de corte de verbas que poderia afetar a compra de livros físicos, sugeriu, aos cursos, rever 144 

os PPCs e, se fosse possível, tentar incorporar um maior número de títulos de e-Books, destacando 145 

que essa ação teria impactos positivos nas avaliações do MEC e ofereceu ajuda da biblioteca nesse 146 

processo. A professora Ismara considerou essa ação importante, que essas bases de dados deveriam 147 

ser utilizadas e indicadas de forma correta nos PPCs e solicitou ao sr. Andreas reenviar essas 148 

informações atualizadas, via e-mail, aos docentes e aos coordenadores reforçar a importância da 149 

utilização dos e-Books entre os cursos. Sem nada mais a tratar, a reunião encerrou-se às doze horas 150 

e dez minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada 151 

pelos membros da Câmara de Graduação, em reunião posterior.  152 
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